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ÖNSÖZ 

Doğu Karadeniz Bölgesi, sahip olduğu coğrafi potansiyellerin iyi değerlendirilemediği 

bir bölgedir. Özellikle kırsal kesimde doğal ve beşeri kaynakların doğru kullanılmaması, 

nüfusu başka bölgelere göç etmeye zorlamaktadır. Bu bölgede kıyı kesiminin yoğun tarımsal 

kuşağı bir kenara bırakılırsa, göç sonucunda, gerideki geniş bir alanda, orman, çayır-mera ve 

dar tarımsal arazilerdeki potansiyel yeterince değerlendirilememekte ve nüfus kaybeden bu 

kesimlerde atıl bir arazi ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, bu sahadan göç eden nüfus, 

özellikle ülkemizin büyük şehirlerine yığılmak suretiyle, yeni ve başka sorunların ortaya 

çıkmasına yol açmaktadır. Rize ili içinde yer alan Çamlıhemşin ilçesi de bu durumun 

yaşandığı yerlerin başında gelmektedir. İlçedeki kırsal alanların tarım, orman ve otlak amaçlı 

ya da turizm ve rekreasyona yönelik kullanımı, planlı ve doğaya saygılı olduğu sürece ideal 

arazi kullanımı seçeneklerini sunabilecek özelliktedir. Bu kullanım seçeneklerinin ortaya 

çıkarılması, Çamlıhemşin ilçesinde ekonomik yapının güçlendirilmesi, kırsal alanda istihdam 

olanaklarının yaratılması, gelir düzeyinin yükseltilmesi, dışarıya gerçekleşen göçlerin 

durdurulması ya da ilçe içinde  tutulması, sosyo-ekonomik çeşitliliğe temel olmak üzere çevre 

ve kaynak kapasitesini geliştirici nitelikte olmalıdır. Bu da ulusal ve bölgesel kalkınma 

planlarıyla uyumlu il ve ilçe kalkınma planlarıyla mümkündür.  

Ülkemizin mülki idare bölgeleri (iller) ve bunların alt bölümleri durumundaki ilçe 

alanları aynı zamanda coğrafî mekânın birer parçasıdırlar. Kırsal kalkınma sürecinde ilçelerin 

idari sınırları içindeki kırsal ve kentsel alanlara ilişkin doğru, güvenilir, kolay erişilebilir 

güncel bilgilerin toplanıp işlenerek farklı kullanıcıların hizmetine sunulması ayrı bir önem 

taşımaktadır. Bunun yanı sıra bu alanların insan unsuru göz ardı edilmeden korunması ve 

geliştirilmesine yönelik coğrafi araştırmalara yer verilmesi, desteklenmesi ve bilimsel 

temellere dayalı çözümler üretilmesi zorunlu hale gelmiştir.  

Ülkemizdeki tüm ilçelerin arazi varlığının ve mevcut kullanım durumunun tespit 

edilmesi, doğal-beşeri kaynakların doğru ve isabetli olarak kullanılması; kullanımdaki 

zorlukların aşılması ve düzenli bir yaşam için gerekli kararların alınması sürdürülebilir 

kalkınma kapsamında acilen uygulamaya konulması gereken eylemlerdir. Rize ili sınırları 

içinde zengin doğal ve kültürel değerleriyle dikkat çeken Çamlıhemşin ilçesinde bu amaçlarla 

disiplinler arası dayanışma ile yürüterek sonuçlandırdığımız bu araştırma projesinin 

Türkiye’nin diğer ilçeleri için bir model oluşturacağı inancını taşımaktayız. 
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Çamlıhemşin ilçesine ait istatistik bilgilerin eksikliği ve tutarsızlığı araştırma ekibini 

oldukça zora sokmuştur. Resmi kurumlardan elde edilen aynı konuyla ilgili verilerin birbiriyle 

örtüşmemesi başlı başına bir sorun oluşturmuştur. Bu sorun büyük ölçüde yerinde yapılan yüz 

yüze anketlerle, saha araştırma ve gözlemleriyle giderilmeye çalışılmıştır. Çamlıhemşin 

ilçesinde yaşanılan bu tür sorunlar aslında ülkemizin bütününü kapsayan sorunlar olup acilen 

çözümlenmesi gerekmektedir. Bu ciddi sorun, tüm ilçelerdeki köy ve kentlerin idari alan 

sınırlarının yeniden tespit edilerek elektronik ortamda harita üzerine aktarılması, bu sınırlar 

içindeki sahaların arazi bölünüşü ve arazi kullanım tespiti çalışılmalarının yapılarak sağlıklı 

bir veri tabanı oluşturulması ile çözümlenebilecektir.  

Bu projenin sağlık bir şekilde yürütülmesi sonuçlandırılması sürecinde maddi  destekte 

bulunan TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü’ne; 

ayrıca ulaşım, konaklama, barınma ve veri temini konusunda sürekli olarak araştırma 

ekibimize yardımcı olan Çevre ve Orman Bakanlığı’na, Rize Valiliği’ne, Çamlıhemşin 

Kaymakamlığı’na, Çamlıhemşin Belediyesi’ne; yapıcı eleştirileri ile çalışmalarımızı 

yönlendiren proje izleme üyelerine çok teşekkür ediyoruz. 

 

                                                                                                 Prof.Dr. Ali ÖZÇAĞLAR 
                                                                                                         Proje Yürütücüsü 
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ÖZET 

RİZE İLİ ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİ’NDE DOĞAL VE BEŞERİ KAYNAKLARIN 

BELİRLENMESİ VE ARAZİ KULLANIM KARARLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

Çamlıhemşin ilçesinde şekillenen arazi bölünüşünde, doğrudan doğal ortamın insana 

armağan olarak sunduğu alanların (orman, kayalık, otlak ve göl) ilçe yüzölçümü içindeki 

oransal değerinin % 94,5; insanın kendi emeği ile oluşturduğu tarım ve yerleşim alanlarının 

ise % 5,5 oranında kaldığı görülmektedir. Bu sonucun ortaya çıkışında ilçe arazisinin son 

derece engebeli ve kayalık oluşu, zirve bölgelerinin buzullarla, orta ve aşağı kesimlerinin bol 

su taşıyan çok sayıdaki akarsularla her bir taraftan parçalanmış oluşu, ilçe alanının yarısının 

(%49,5) gür bir orman örtüsü ile kaplı oluşu, orman üst sınırında kalan yüksek kesimlerdeki 

buzul vadilerinin doğal yaylak alanları durumunda oluşu etkili olmuştur. 

Gür bir orman örtüsüne ve zengin türdeki çiçeklerle bezenmiş yaylak alanlarına sahip 

olan Çamlıhemşin ilçesi halkı, bu doğal potansiyeli arıcılıkta ve büyükbaş hayvancılıkta 

değerlendirmektedir. Ekonomik yönden tarımdan sonra en fazla para kazandıran ekonomik 

uğraşın arıcılık olduğu, hatta son yıllarda hayvancılığın dahi önüne geçtiği tespit edilmiştir. 

İlçe arazisinin %49,5’nin ormanlarla kaplı olmasına rağmen, ormancılıktan geçimini sağlayan 

insanların sayısı oldukça azdır. Ekonomik getirisi az olan ormancılık bu nedenle son sıralarda 

yer almaktadır. Arazisinin büyük bölümü koruma alanı durumunda olan Çamlıhemşin 

ilçesi’nin özellikle yayla alanlarında hayvancılıkla ilgili sıkıntıları bulunmaktadır. Son 

yıllarda tarım, hayvancılık ve arıcılık yanında turizm ve rekreasyonla ilgili faaliyetlere ilçe 

halkının ilgisi ve katılımı oldukça artmıştır. 
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ABSTRACT 
 

 
DETERMINATION OF THE NATURAL AND HUMAN SOURCES AND, 
DEVELOPMENT OF THE LAND USE DECISION IN ÇAMLIHEMŞİN DISTRICT 
OF RİZE PROVINCE 

 
 

Observations of Division of the land forming in Çamlıhemşin district, shows that 94.5 

% of the surface area of district land constitutes the natural areas the nature granted to human  

as a gif; on the other hand, agricultural and residential areas that people form there by their 

own efforts constitutes 5.5 % of the surface area of that land. In obtaining this result, high 

bumpiness and rockiness of the district land, glaciers that covers the climax regions, 

brokenness of every parts of the middle and dawn sections due to the rivers branching and 

carrying high volumes of water, dense forests that covers nearly half (49.5 %) of the district 

area, glacier valleys as the mountain pastures at the upper side border of the forest on the high 

sections, might be effective. 

 

Çamlıhemşin district’s people that posses those mountain pastures covered by dense 

forests and many different kinds of flowers, utilizes this potential as beekeeping. It is 

determined that, economically, beekeeping is the most profitable economical work field even 

being more beneficial than agriculture there. In spite of 49.5 % of the district land as being 

covered by forests, number of the people who works on forestry is very small. For this reason, 

forestry, as yielding very low income, economically is at the end of the list. Çamlıhemşin 

district which most of its land is a naturally protected zone has some problems with the 

livestock in the mountain pasture regions. In the recent years, district people’s participation in 

tourism and recreation besides of agriculture and livestock has increased significantly. 
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1. BÖLÜM 

GİRİŞ 

1.1. Araştırma Alanının Yeri ve Sınırları  

Çamlıhemşin ilçesi, Türkiye’nin coğrafi bölge sistematiği içinde Doğu Karadeniz 

Bölgesinin Rize-Hopa Yöresinde Rize il sınırları içinde yer almaktadır. İlçenin idari alanı, 

kıyıdaki Ardeşen güneyinde Fırtına Çayı’nın aşağı çığırında 200 metre yükseltiden başlayıp 

güneyde Kaçkar (3932 m.) ve Verçenik (3709 m.) zirvelerine kadar uzanır. Karadeniz 

bölgesinin en yüksek iki zirvesini (Kaçkar, Verçenik) bünyesinde barındıran derin vadilerle 

parçalanmış bu engebeli sahada, ilçenin idari sınırları genelde Fırtına Çayı’nın havza sınırıyla 

çakışmaktadır. Çamlıhemşin ilçesini, kuzey-kuzeybatıdan Pazar, kuzey-kuzeydoğudan 

Ardeşen, doğudan ve güneyden İspir (Erzurum), güney-güneybatıdan İkizdere, batıdan Çayeli 

ve Hemşin ilçelerinin idari alanları kuşatmaktadır (Harita 1.1 ve 1.2).  

 

Harita 1.1 Çamlıhemşin ilçesinin Rize ili içindeki konumu 
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Çamlıhemşin ilçesinin Pazar ilçesiyle olan sınırı yaklaşık 9,6 km.dir. Kuzeybatıda 

Cindağdüzü deresinin biraz kuzeyinde Eskiyol Tepesinden (614m) başlayan sınır genel 

hatlarıyla GB-KD doğrultusunu izleyerek Yazırmak ve Oskovaç derelerinin vadilerinde iç 

bükey kavisler oluşturur. Okdağı (966m) ve Babadağı (1002m) tepeleri ile sırtlar üzerinden 

geçer ve Güllüköy’ün kuzeybatısında yer alan bir tepede (1059m.) Ardeşen ilçesi sınırıyla 

kesişir.  

36 km uzunlukta olan Çamlıhemşin-Ardeşen ilçe sınırı, 1059 rakımlı tepeden başlar ve 

önce Fırtına Çayı vadisini B-D doğrultusunda keser. Burada 200 metreye kadar inen sınır 

daha ileride yükselerek Alandağ’ın güneyinde içbükey kavis oluşturur. Kırcı Dağı’nın su 

bölümü hattında BKB-DKD doğrultusunu alan sınır düzgün bir uzanış göstererek doğuda 

buzul göllerinin ortaya çıktığı Çiftegöller mevkiinde İspir ilçesi sınırı ile buluşur.  

 

Harita 1.2. Rize-Hopa Yöresi içinde Kaçkar Dağları 
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Çamlıhemşin ilçesinin komşu ilçelerle olan en uzun sınırını İspir (Erzurum) ilçesi 

sınırı oluşturur. Yaklaşık 61 km. uzunluğundaki bu sınır, aynı zamanda Rize- Erzurum il 

sınırıdır. Altıparmak Dağlarında KD-GB doğrultusunu kazanarak Bulut Dağları’nın ve 

Kaçkar Dağları’nın zirveler kısmını takip eden Çamlıhemşin-İspir ilçe sınırı Dilek (3441m) 

ve Tatos Dağlarından (3456m) sonra Kaleköy güney kesimindeki Moçar Gölü civarından 

sonra Verçenik (3709m) zirvesine uğrar ve ilçe alanının daralarak bir burun halinde güneye 

sokulduğu sahada (Hemşin Gediği mevkiinde) Kolkanlı Tepesinde (3351m.) İkizdere ilçesi 

sınırıyla birleşir.  

Pazar-Çamlıhemşin sınırıyla hemen hemen aynı uzunluktaki Çamlıhemşin-İkizdere 

ilçesi sınırı (10 km), Hemşin Gediği mevkiindeki Kolkanlı Tepesi’nden sonra zikzaklar 

çizerek GD-KB doğrultusunda uzanır. Cimil Dağı (3344 m.) batısında Koçbayırı mevkiinde 

Çayeli ilçesi sınırıyla kesişir.  

Kılınçhaç yaylası batısından itibaren genel hatlarıyla  G-K doğrultulu sırtlar üzerinde 

kuzeye ilerleyen Çamlıhemşin-Çayeli ilçe sınırı 17 km. uzunluktadır. Kireçhaç (3237m), 

Nuskan (3131m) ve Kuzugölü tepeleri üzerinden geçerek Tülük-Gindeş derelerinin kaynak 

kısmındaki Kerep yaylası mevkiinde Hemşin ilçesi sınırına kavuşur.  

Çizelge 1.1. Rize ili ilçelerinin yüzölçümleri ve nüfusları 

 İlçeler Yüzölçümü  
(km2) 

2000 Yılı 
nüfusu 

Nüfus 
yoğunluğu 

1. İkizdere 954 10710 11 
2. Çamlıhemşin    700 * 8237 12 
3. Ardeşen 629 58499 93 
4. Çayeli 457 51816 113 
5. Fındıklı 395 16740 42 
6. Merkez 250 127320 509 
7. Hemşin 176 4435 25 
8. Kalkandere 116 19131 165 
9. Pazar 110 32215 293 
10. Güneysu 89 16522 186 
11. Derepazarı 23 10239 445 
12. İyidere 23 10074 438 

             Kaynak: DİE, 2002a.         
             * Detay ölçümlere göre Çamlıhemşin ilçesinin yüzölçümü 925,4 km2 olarak tespit edilmiştir. 

 

Fırtına Çayı ile Hemşin Deresi’nin beslenme havzalarını ayıran sırt ve tepelerin su 

bölümü çizgisi ile çakışan Çamlıhemşin-Hemşin ilçesi sınırı genel hatlarıyla G-K 

doğrultusunda 28 km.lik bir mesafe kat ederek başlangıç noktası durumundaki Cindağdüzü 

mevkiinde Çamlıhemşin-Pazar ilçesi sınırda son bulur (Harita 1.3). 
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DİE’nin verilerine göre Çamlıhemşin ilçesinin yüzölçümü 700 km2’dir (DİE, 2002a). 

Rize il sınırları içinde yer alan ilçeler yüzölçümü büyüklüklerine göre ele alındığında 

Çamlıhemşin ilçesinin İkizdere ilçesinden sonra ikinci sırada yer aldığı görülür (Çizelge 1.1).  

Çamlıhemşin ilçesi, 1 kentsel idari alan (Çamlıhemşin kasabası), 27 köy idari alanı ve 

20 yayla alanından oluşmaktadır. Yapılan arazi çalışmaları sırasında her bir ünitenin yerinde 

yapılan gözlemlere, incelemelere ve belgelere (belediye ve muhtarlık sınırları ile tapu 

kayıtlarına) bağlı kalarak 1:25.000 ölçekli topografya haritaları üzerine sınırları çizilmiş ve bu 

alanların yüzölçümleri bilgisayar ortamında ayrıntılı olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamalara 

göre Çamlıhemşin ilçesinin idari alanı içinde yer alan kentsel idari alanın (Çamlıhemşin 

kasabasının belediye yönetim alanı) yüzölçümü 16.6 km2, 27 köy idari alanının yüzölçümü 

439.7 km2, hiçbir köyün idari alanı içinde yer almayan müşterek kullanım alanı durumundaki 

20 yayla alanının yüzölçümü ise 469.1 km2 olarak tespit edilmiştir.  Bu duruma göre ilçenin 

gerçek yüzölçümü 925,4 km2 olup, DİE’ce yayınlanan yüzölçümü miktarına göre ilçenin 225 

km2 daha büyük olduğu ortaya çıkarılmıştır. İlçe sınırları içinde kaldığı halde hiçbir köyün 

idari alanı içinde yer almayan hazine arazisi durumundaki yayla alanlarında şimdiye kadar 

hiçbir bölümleme yapılmadığından, araştırma ekibimiz 2003 Ağustos ayında yayla 

alanlarında bir çalışma yaparak bu sahayı 20 yayla alanı halinde bölümleyerek sınırlarını 

harita üzerine işlemiştir. Bu bölümleme sonucunda ilçedeki yayla alanlarının arazi varlığı ve 

arazi bölünüşü ile her yayla alanı içinde hangi yerleşmelerin bulunduğu kayıt altına alınmıştır 

(Harita 1.4). İlçenin mülki idare alanı içinde kalan yayla alanlarının sınırlandırılması 

sonucunda Çamlıhemşin ilçesinin komşu ilçelerle olan gerçek idari sınırları elde edilmiştir. 

Bu sınırların Harita Genel Komutanlığı’nın 1:1.000.000 ölçeğinde hazırladığı Türkiye İdari 

Bölünüş haritasındaki Çamlıhemşin ilçesine ait itibari sınırlardan çok farklı olduğu 

görülmektedir (Harita 1.2). Türkiye’nin mülki idare bölünüşü içinde illerin alt bölümleri 

durumunda olan ilçeleri oluşturan mozaiklerin (kentsel ve kırsal alanların) ayrı ayrı 

sınırlandırılması, arazi bölünüşünün ve kullanım durumunun tespiti sonucunda çok yönlü 

doğru sonuçlar elde edilmektedir (Özçağlar, 2005: 24).  
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    Harita 1.3. Çamlıhemşin ilçesinin hipsografik (fiziki) haritası ve idari sınırları 
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Harita 1.4. Çamlıhemşin ilçesinin idari bölünüş haritası
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Elde edilen doğru sonuçlardan birisi de ilçe sınırlarıdır. Rize ili içindeki 12 ilçeden biri 

olan Çamlıhemşin ilçesinde yapılan bu model çalışma diğer 11 ilçede de yapıldığı takdirde 

Rize ilinin gerçek idari bölünüşü, arazi varlığı, arazi kullanım durumu ile ilgili haritalar elde 

edilebilir.  

Çamlıhemşin ilçesinin idari sınırları içinde kalan arazinin % 50,7’sini (469,1 km2) 

yayla alanları, % 49,3’ünü (456,3 km2) köy idari alanları ve ilçe merkezi konumundaki 

Çamlıhemşin kasabasının idari alanı oluşturmaktadır. Köylerin idari alanları içinde yer 

almayan yayla alanları genel olarak ilçenin doğu kesimini bütünüyle işgal etmektedir (Harita 1.4).  

Çamlıhemşin ilçesinin dikkati çeken özelliklerinden birisi de arazisinin büyük bir 

kısmının koruma alanı halinde olmasıdır. Birbirinin içine girmiş durumda olan doğal sit alanı 

ve Kaçkar Dağları Milli Park Alanı ilçe arazisinin  % 81’ini (753 km2) işgal etmektedir. 

İlçenin kuzey kesimindeki Çayırdüzü ve Topluca Köylerine ait arazinin büyük bir bölümü ile 

Yukarışimşirli köyünün yarısı; ilçenin kuzeydoğu kesiminde yar alan Topluca, Orman, 

Kaçkar, Avucur ve Palakcur yaylalarına ait arazilerin büyük bölümü; gene ilçenin kuzeybatı 

kesimindeki Güllüköy’ün tamamı, Fırtına Çayı vadisinin batısında Dikkaya Köyünün yarısı; 

Köprübaşı, Muratköy, Boğaziçi köylerinin bütünü, Yolkıyı köyü ile Çamlıhemşin kasabasına 

ait arazinin yarısı; ilçenin güneybatı kesiminde Meydan Köyünün güneybatıdaki uç kısmı, 

Ortaklar köyü ile Kılınçhaç Yaylasının tamamı, Çermeç Yaylasının yarısı ve Kaleköy’de 

Tatos Dağlarının bulunduğu saha koruma alanı dışında bulunmaktadır (Harita 5.7). 

1.2. Araştırmanın Konusu ve Kapsamı  

Günümüz dünyasında kalkınma adına yapılan çalışmaların ana hedefi, toplumların 

yaşam standartlarının artırılmasıdır. Bu hedefe ulaşabilmek, doğal ve beşeri ortam 

koşullarının bir bütünlük içerisinde belirlenmesi, fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik ve 

çevreye ait bütün bileşenleri bir arada ve çok yönlü düşünerek, kararların geliştirilmesi ve 

bunların sonucunda da planlar yaparak hayata geçirmekle mümkün olabilmektedir. Ancak bu 

çalışmalar sayesinde toplumun ihtiyaç, istek ve beklentileri doğrultusunda çevreye duyarlı, 

verimli, akılcı ve devamlılık arz eden çözüm önerileri geliştirilebilir.   

Doğal ve beşeri kaynak tespiti, bunun sonucunda elde eden bulgu ve bilgiler 

yardımıyla, bir yörede yaşayan insanların yaşam alanlarındaki arazi kullanımına, dolayısıyla 

onların refah düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak, planlamanın öncelikli ve önemli bir 
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aşamasını oluşturmaktadır. Bu sayede kalkınma eksenli alınacak kararlar ve nihayetinde 

ortaya çıkarılabilecek planlar için çok önemli bir veri tabanı yaratılmış olacaktır.  

Mevcut doğal ve beşeri potansiyel, aslında kendi içinde uyumlu ve anlamlı bir 

birlikteliğe sahiptir. Bu birliktelik, sorunları bünyesinde barındırdığı gibi çözümleri de 

içermektedir. Bu itibarla Rize ili Çamlıhemşin ilçesi örneğinde gerçekleştirilecek bir envanter 

çalışması ile buna bağlı olarak geliştirilecek arazi kullanım kararları aracılığıyla bir model 

ortaya konulması bakımından il gelişme planının bir alt ölçeğinde, onunla uyumlu ilçe gelişim 

planının temelini meydana getirecektir.  

Bu noktada halihazır arazi kullanım tiplerindeki tekdüze görünüme alternatif 

oluşturacak seçeneklerin irdelenmesi, turizm/rekreasyon, tarım, hayvancılık, ormancılık 

faaliyetlerinin ilişkilendirilmesi ve mevcut alan kullanım sorunlarının belirlenmesi, idari, 

hukuki, çevresel sorun ve çelişkilerin giderilmesi için yapılması gerekenleri öngörmek ve 

önerilerde bulunmak bu çalışma bütünlüğünde büyük önem taşımaktadır.  Böylece kırsal 

nüfus → göç → sağlıksız ve sorunlu şehirleşme → zinciri içinde ortaya çıkan kırların 

boşalması → verimsiz ve yetersiz arazi kullanımı → üretim/gelir azalması → 

gelişememe/gerileme döngüsünü durduracak ve yeniden gelişmeye yardım edecek kararların 

üretilmesi, Çamlıhemşin İlçesi ve benzeri yerler için bir zorunluluktur. 

O nedenledir ki, büyük ölçüde kapalı sosyal ve ekonomik sistem oluşturan ve 

günümüz koşullarında kalkınma noktasının gerisine düşmüş Çamlıhemşin İlçesi örnek 

çalışma alanı olarak seçilmiş ve benzer nitelikteki  mekânlara, özellikle Doğu Karadeniz 

Bölgesi için model olacağı düşünülmüştür.   

Ekonomileri büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayalı olan bazı kırsal alanlar, dünya 

genelinde yaşanan hızlı bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerin yeterli oranda yansıma 

bulmadığı ve bu nedenle yaşama mekânı olarak tercih edilmeyen alanlar haline dönüşmeye 

başlamıştır.  

Bu değişim, insanlık için temel ihtiyaçların karşılanmasında etken olan söz konusu 

faaliyetlerin ve sürdürülebilir yaşam için büyük rolü olan tarım arazilerinin kullanımının 

olumsuz bir şekilde etkilenmesini beraberinde getirmiştir. Bu nedenlerle, tarımsal faaliyetlerin 

rekreasyon ve turizm gibi faaliyetlerle bütünleştirilmesi ve planlamalarının bir arada 
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gerçekleştirilmesi, gerek tarımsal faaliyetlerin canlandırılması, gerek tarım arazilerinin tarım 

dışı amaçlarla kullanımının önüne geçilmesi, gerekse doğadan ve üretimden kopmuş kitlelerin 

yeniden üretim süreci ile buluşturulması ve değişen yaşam şekillerinin beraberinde getirdiği 

ihtiyaçların giderilebilmesi anlamlarında büyük önem taşımaktadır.  

Bu bağlamda, kırsal alanlarda arazi kullanımının planlanması ve bu planlamaya esas 

teşkil edecek doğal ve beşeri kaynak envanteri büyük önem taşımaktadır. Konu, bu yapısıyla 

kırsal kalkınma hedefinin temel amaçlarından biri olarak, karşımıza çıkmaktadır.  

Konu, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Rize ili Çamlıhemşin ilçesi 

örneğinde değerlendirilmektedir. Yapılacak değerlendirmenin, benzer özellikler gösteren 

alanlara örnek teşkil etmesi hedeflenmektedir. 

Önerilen proje çerçevesinde, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilçe idari 

alanında, doğal ve beşeri kaynak saptaması yapmak suretiyle alan kullanımına yönelik, 

yönetsel ve hukuki sorunların ortaya çıkarılması, arazi kullanım tiplerine göre irdeleme 

yapılması ve bunun sonucunda, doğal, beşeri ve ekonomik perspektiflerle, kalkınma 

arayışlarına yönelik kararların geliştirilmesi gerçekleştirilmek istenmektedir. 

Bu kapsamda Rize İli- Çamlıhemşin İlçesi örneği ele alınmıştır. Çalışmanın 

Çamlıhemşin İlçesi’nde değerlendirilmeye alınmasının dört ana çıkış noktası bulunmaktadır. 

Bunlar; 

Çamlıhemşin İlçesi’nin Rize İli geneline hatta Doğu Karadeniz Bölgesi’ne 

örneklenebilecek doğal ve beşeri potansiyeller arz etmesi, 

Çamlıhemşin ilçe sınırları ile Fırtına Deresi havza sınırları arasındaki uyumluluk, 

Bu idari alanın Doğal Sit Alanı ve  Kaçkar Dağları Milli Park alanı sınırlarının bir 

bölümü ile çakışması, 

Yörede Çamlıhemşin kasabası ile mahalle ve köylerden oluşan sürekli yerleşmelerin 

yanı sıra, hayvancılık, turizm/rekreasyona yönelik çok sayıda değişik sorunlara sahip yayla 

yerleşmesinin bulunmasıdır.  
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1.3. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın temel amacı, Çamlıhemşin İlçesi örneğinde süreklilik arz eden bir 

kalkınma olgusunun yaratılabilmesi için doğal ve beşeri kaynak saptaması yaparak, 

oluşturulacak envanter ile bu alanda yaşayan nüfusun ekonomik, sosyal, kültürel niteliklerini 

yükseltecek kararların geliştirilmesine yönelik bir model oluşturmaktır.  

Ayrıca, Türkiye’deki illerin gerçek arazi varlığının ve kullanımının tespitinde ilçe 

bazında yapılacak ayrıntılı çalışmaların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak bu çalışmanın 

diğer amacını oluşturmaktadır. Özellikle Türkiye’de planlamayla ilgili arazi varlığının tespiti 

mülki idare alanlarına göre yapılmaktadır. Günümüz idari bölünüş sistemi içinde illeri 

oluşturan merkez ilçelerin, taşra ilçelerinin ve bunların tabanında yer alan, köy ve kentlerin 

idari sınırlarının net olarak tespit edilip, kayıt altına alınması suretiyle ülkemizin arazi varlığı 

ve arazi bölünüşüyle ilgili kesin rakamlara ulaşılacaktır. 

Bu temel amaçların yanı sıra; 

• Üniversite, yerel yönetimler, yerel halk, kamu kurumları ve özel sektör işbirliği 

platformlarının geliştirilmesi sürecine katkı sağlayabilmek, 

• Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı’na  (DOKAP) uyumlu, idari ünite 

gelişim planlarına yardımcı olacak veri tabanı oluşturmak, alan kullanım 

kararlarının uygulamaya geçirilmesine ve mülkiyet problemlerinin çözümüne 

yönelik öneriler geliştirmek. 

• Arazi kullanım kararları ile sürdürülebilir kalkınma ilişkisini kurarak, koruma- 

kullanım arayışlarına, yerel sorunlara yerel ve entegre çözüm üretebilme 

sürecine katkıda bulunabilmek. 

1.4. Araştırmanın Yöntemleri 

Çalışmanın amacına uygun olarak sırasıyla aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilmiştir 

(Şekil 1.2): 

• Çalışmayı yönlendiren teorik bilgilerin ortaya konulması. 

• Yöre halkının yaşadığı doğal ortam, yerleşme örüntüsü, nüfus bileşenleri, 

ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracak envanter oluşturmaya yönelik anket uygulaması. 
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• Genel ve yerel ölçekte özel ve kamu kuruluşlarından çalışmanın amacına 

yönelik istatistiksel verilerin alınması. 

• Doğal ortam ve üzerinde yaşayan nüfusun, arazi kullanımına yönelik 

faaliyetlerinin ilişkilendirilmesine yarayacak coğrafi gözlemlerinin yapılması. (Farklı 

konularda uzmanlaşmış proje elemanlarının ayrı ayrı tespitleri, daha sonra birlikte 

değerlendirilmiştir.) 

• İnceleme alanına ait kaynakların envanterini oluşturan veri tabanının 

hazırlanması ve buna bağlı olarak kartografik malzemenin coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla 

oluşturulması. Araştırma yöntemine bağlı olarak değerlendirilmeye alınan kaynaklar, alan 

ilişkisi organizasyonu yapılarak CBS’nin katmanları oluşturulmuştur. Belirtilen katmanlara 

bağlı olarak veri tabanında olması gereken bilgiler, saptandıktan sonra tüm bu bilgiler CBS 

ortamına aktarılmıştır. Yine yönteme bağlı olmak üzere, sorgulamalar, hesaplamalar ve 

analizler yapılmıştır. Uydu görüntülerinin  kontrolsüz ve kontrollü sınıflandırmaları  ile  elde 

edilen arazi örtüsü haritaları, CBS’nin bir diğer katmanını oluşturmuştur. Bu çalışma 

sonucunda Çamlıhemşin İlçesi Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. 

• Çeşitli istatistiklerden anketlerden, gözlemlerden ve CBS uygulamalarından 

elde edilen bulguların yardımıyla, mevcut arazi kullanım tiplerinin, kullanımına dair 

sorunların belirlenmesi, sürdürülebilir kırsal kalkınma- arazi kullanım ilişkisinin kurulması.  

• Kırsal kalkınmaya esas olacak şekilde arazinin koruma-kullanma dengesini 

gözeten, farklı ölçeklerdeki planların ve uygulayıcı kuruluşların entegrasyonunu göz ardı 

etmeyen mevcut sorunlara (hukuki, idari, doğal vb.) çözüm getirmeye çalışan, mevcut 

potansiyele göre uygun alan kullanımına yönelik bir modelin önerilmesi.  

Bu sekiz aşamalı çalışma yönteminde kullanılan materyaller beş grupta toplanabilir: 

(1) Geleneksel Haritalar 

1/25.000 ölçekli orman haritaları (16 pafta) ve 1/100.000 ölçekli jeoloji haritaları (4 pafta) 

1/25.000 ölçekli topografya haritaları (16 pafta ). 

(2) Sayısal Haritalar  

1/25.000 ölçekli sayısal Çamlıhemşin ilçesi toprak haritası (16 pafta ). 

(3) Arazi Çalışmalarından Elde Edilen Veriler 

 Çalışma alanına farklı dönemleri içerecek şekilde proje personelinin her birinin beş 

kez gitmesiyle elde edilen veriler. 
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(4) Uydu Görüntüsünden Elde Edilen Veriler 

 Alana ait Landsat TM uydu görüntüsü kontrolsüz ve kontrollü sınıflandırmaya tabi 

tutularak güncel arazi örtüsü elde edilmiştir. Yukarıda belirtilen materyallerin dışında, bazı 

bilgisayar yazılım ve donanımlardan da önemli ölçüde yararlanılmıştır. 

(5) Türkiye İstatistik Kurumu ve İlçe Müdürlüklerinden Alınan Veriler 

Nüfus, tarımla ilgili köy bazında istatistiksel verilerin bir bölümü ve ilçe geneli ile il 

genelini kapsayan veriler; Çamlıhemşin İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve 

Türkiye İstatistik Kurumundan temin elde edilmiştir.  

Sayısal halde ulaşılamayan haritaların sayısallaştırılmasında Arc View 3.2 ve 

analizlerde ArcGIS 9.0 yazılımları kullanılmıştır. Alanda daha çok beşeri kaynak tespitine ve 

sorunlara yönelik olarak gerçekleştirilen anketler, SPSS  programında değerlendirilmiştir. 

Bu proje kapsamında, çay tarımı için uygun alanların belirlenmesi, eğim, bakı gibi 

altlık haritalarının oluşturulması, alan ve uzunluk ölçümlerinin belirlenmesi gibi konularda 

Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarının mekansal, komşuluk, üç boyut ve mesafe 

analizlerinden yararlanılmıştır. Bu analizlerde aşağıdaki şekilde de şematik olarak gösterildiği 

gibi belirli kriterler geliştirilmiş ve vektör veriler raster yapıya dönüştürülerek çakıştırılmış ve 

sınıflandırılarak sorgulanmış, sonuç haritaları ve tabloları elde edilmiştir (Şekil 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1. Mekansal analiz çalışmaları için uygulanan genel  yöntem şeması 

Sınıflandırma 

Sınıflandırma 

Sonuç haritası ve 
tablosu Vektör Veri 

Vektör Veri Raster Veri 

Raster Veri 
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Şekil 1.2. Çalışma süresince izlenen yönteme ilişkin şema  

TEORİK BİLGİLERİN 
DERLENMESİ 

İDARECİ, HALK ve UZMANLARLA 
GÖRÜŞMELER 

ANKET ÇALIŞMASI, ÖN ARAZİ GÖZLEM 
GEZİLERİ, GÖRSEL ANALİZLERİN YAPILMASI 

K
A
V
R
A
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A
L  
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A
B
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N  
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A
S
I 

• İnceleme alanına ait 
doğal, sosyal, tarihi, 
kültürel, ekonomik 
verilerin derlenmesi. 

 
• CBS Olanakları ve alan 

kullanım ölçütlerinin 
belirlenmesi 

 
• Anket Tekniğinin 

Saptanması 
 
• Arazi Gözlemleri için 

güzergahların 
belirlenmesi 

Anket Çalışmaları, Sorunların 
Tespiti ve Çamlıhemşin İlçesinde 

Uygulamanın Başlatılması 

CBS Çalışmaları, Doğal ve Beşeri 
Kaynaklara Dair Envanterlerin 
İşlenmesi, Arazi Kullanımının 

Sorgulanması 

Arazi Çalışmaları, Doğal Ortamla 
İlgili Gözlemlerin Yapılması, 
Beşeri Ortama Yansımaların 
Sentezlenmesi 

Katılımcı Değerlendirme 
Toplantıları 

1. Doğal ve Beşeri Kaynaklar Veri 
Tabanının Oluşturulması 

2. Mevcut Arazi Kullanım Tiplerinin 
Belirlenmesi 

3. Arazi Kullanımına Dair Sorunların 
Belirlenmesi 

4. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma-Arazi 
Kullanım İlişkisinin Kurulması  

1. DOĞAL ve BEŞERİ KAYNAKLARIN DAĞILIŞINI GÖSTEREN KARTOGRAFİK 
MALZEMENİN ORTAYA ÇIKARILMASI 

2. İL ve BÖLGE GELİŞİM PLANLARINA UYUMLU ARAZİ KULLANIM KARARLARININ 
GELİŞTİRİLMESİ 



 14 

Çalışmanın son aşamasında  Çamlıhemşin ilçesinde temel ekonomik faaliyetler (tarım, 

hayvancılık, turizm ve rekreasyon) baz alınarak ayrı ayrı SWOT analizi uygulanmış ve karar 

geliştirmeye yönelik sonuçlar elde edilmiştir (Şekil 1.3). Çamlıhemşin ilçesinin içsel 

durumunu ve onu çevreleyen dışsal faktörleri tahlil etmek için kullanılan  bu yöntem bir 

anlamda, mevcut durumun, tüm yönleriyle, iç ve dış dinamiklerin de göz önünde 

bulundurulmasıyla, fotoğrafının çekilmesidir. SWOT analizi temelde ; 

• Anlamayı ve algılamayı kolaylaştırır: Çalışma alanı ve onu çevreleyen ortamın 

tüm yönleriyle ve tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesini sağlamaktadır Karar 

almayı kolaylaştırır: Mevcut durumun görülüp, ileriye dönük adımların, daha 

sağlıklı, daha gerçekçi ve daha etkin atılmasını sağlamaktadır. 

 Bu amaçla Çamlıhemşin ilçesinin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak 

ekonomik anlamda güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiş, bu kapsamda fırsatlar ve tehditler 

ortaya konulmuş ve arazi kullanım kararları geliştirilmiştir  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.3. Swot Analizi yöntem şeması 

 
KARAR GELİŞTİRME 

İç Faktörler 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

Dış Faktörler 

Fırsatlar Tehditler 



 15 

2.BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 Bu araştırma projesinin ana kavramsal çerçevesini proje konusunun adında 

geçen il, ilçe, doğal kaynak, beşeri kaynak, arazi kullanımı, karar geliştirme kavramları ile 

diğer tamamlayıcı kavramlar oluşturmaktadır. 

2.1. İl, İlçe ve Köy İdari Alanı  

Türkiye’nin mülki idare taksimatına göre birinci derecedeki bölgelere il, illerin 

bölümlenmesiyle elde edilen idari bölümlere de ilçe denir. Başka bir ifadeyle iller, “birden 

fazla sayıdaki ilçe alanının bir araya gelmesiyle oluşan, valilikler ile bu makama bağlı diğer 

kadrolar tarafından yönetilen Türkiye’nin en büyük mülki idare bölgeleridir”(Özçağlar, 

2005:22). Rize ili, Türkiye’nin  81 mülki idare bölgesinden biri olup araştırma alanı olarak 

seçilen Çamlıhemşin ilçesi ise bu ili oluşturan 12 ilçeden biridir.  

İlçeler, sınırları içinde yer alan köy idari alanları, kentsel idari alanlar ve hazine 

arazilerinden oluşmaktadır. Kırsal hayatın egemen olduğu yerleşmeleri kapsayan idari üniteler 

köy muhtarlıkları, kentsel hayatın egemen olduğu idari üniteler ise belediyeler tarafından 

yönetilmektedir. Bu itibarla köy muhtarlıkları tarafından yönetilen çekirdek idari alanlara 

“köy idari alanı”, belediyelerce yönetilen kasaba ve şehir alanlarına ise “kentsel idari alan” 

adı verilmektedir. Sözünü ettiğimiz bu çekirdek idarî alanlardan başka hiç bir köyün veya 

kentin idarî sınırları içinde yer almayan, ancak bir ilçenin idari sınırları içinde geniş alanlar 

kaplayabilen hazine arazileri de bulunabilmektedir. Genellikle dağlık sahalarda orman, yayla 

alanları veya zirveler bölgesi durumunda karşımıza çıkan bu tür arazilerin çok yerde yönetim 

bakımından nereye bağlı olduklarının tanımlanmamış olması yüzünden arazi kullanımı ve 

paylaşım bakımından yönetim kargaşası yaşanmaktadır. İşte temelde yer alan ve birbiriyle 

karşılıklı etkileşim halinde bulunan bu çekirdek idari alanların ve hazine arazilerinin merkezi 

bir yerleşme (ilçe merkezi) etrafında yan yana gelmesiyle“ilçe alanları” ortaya çıkmaktadır 

(Özçağlar, 2005:6). 
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2.2. Doğal Kaynak 

Doğal ortamı oluşturan ve insanı doğrudan etkileyen unsurlar arazi kullanımı için 

doğrudan doğal kaynak niteliği taşımaktadır. Buradan hareketle doğal ortamda var olan ve 

oluşumlarında insanın hiçbir etkisi olmayan yerüstü ve yeraltı zenginliklerini doğal kaynak 

olarak tanımlamak mümkündür. Litosferle atmosferin kesişim alanında yer alan karalar 

(jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar) ve sular (okyanuslar, denizler, göller, akarsular, kaynak 

suları, yer altı suları), karaların üzerini örten topraklar, doğal bitki örtüsü ile yabani hayvanlar 

ve bu unsurların tümü üzerinde etkili olan iklim koşuları doğal potansiyel veya doğal kaynak 

olarak değerlendirilmektedir. 

2.3. Beşeri Kaynak 

Doğal ortamın etkilerine karşı davranışlar geliştirerek yaşam mücadelesi veren insanın 

nicelik ve nitelik itibariyle yeryüzündeki varlığı ile yeryüzünde yaptığı etkinlikler ve 

düzenlemelere bağlı olarak elde ettiği tüm oluşumlar beşeri kaynak olarak tanımlanmaktadır.  

Buna göre: 

• Yeryüzünde sınırları belirli mekanlarda yaşayan ve çeşitli etkinliklerde bulunan 

nüfusun zamana bağlı olarak sayısal ve niteliksel potansiyeli  

• Nüfusu barındıran yerleşmeler,  

• Sürdürülen ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerden elde edilen kazanımların 

tümü beşeri kaynak olarak nitelendirilmektedir.  

2.4. Arazi ve Arazi Kullanımı  

Arazi, arapça bir sözcük olup, yer ve yer yüzü anlamındaki arz sözcüğünden 

türetilmiştir (İzbırak, 1992). Genel olarak Arz'a (Dünya’ya) ve yer yüzüne ait alanlar 

anlamına gelen arazi sözcüğü, kara ve su alanlarını bütünüyle içine almaktadır. Başka bir 

ifadeyle arazi; iklim, toprak, su, mineral maddeler ve canlıların fonksiyonel etkisi altında, 

biyo-üretken doğal bir varlık olup, hayatın sürdürülmesi veya kolaylaştırılması için ihtiyaç 

duyulan pek çok şeyin üretildiği yegane doğal kaynaktır. Doğal ortamın bir parçası olan arazi, 

taşınabilen bir eşya olmayıp, üzerinde faaliyette bulunulan (yararlanılan) mekandır. 

Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde ekolojik, ekonomik ve toplumsal birçok 
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fonksiyonu olan arazi, sınırlı bir kaynak olup onun kullanımı bulunduğu yerin jeolojik-

jeomorfolojik, klimatik, hidrografik, toprak ve bitki örtüsü yapısı ile sınırlıdır. Doğal olaylar 

ve insan aktivitelerine karşı hassas olup, dikkatsiz kullanıldığında kolayca bozulmakta ve bir 

çok fonksiyonunu yitirmektedir. 

Buna göre arazi kullanımı (land use), "doğal ortamla insan arasındaki karşılıklı 

etkileşimlere bağlı olarak insanların yeryüzünden yararlanma biçimi" veya “belirli bir arazi 

örtü tipi üzerinde yapılan tüm düzenlemeler, faaliyetler ve girdilerin tamamı; arazinin sosyal 

ve ekonomik amaçlar için yönetim seçimi” şeklinde tanımlanmaktadır. 

2.5. Kırsal Kalkınma 

Kırsal kalkınma, kırsal alanlarda doğal yapıyı koruyarak mevcut potansiyellerin 

kullanılmasıyla tarım, hayvancılık, ormancılık ve diğer kırsal kökenli geçim kaynaklarında 

gelir getiren etkinliklerde süregelen geçim kaynaklarını verimli kılmak, kaliteli üretimin 

artırılabilmesi ve ekonomik düzeyin yükseltilmesi için gereken altyapı ve eylemleri 

gerçekleştirmektir. Özetle kırsal kalkınmada çok yönlü girişimlerle kırsal alandaki yaşam 

koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu gelişme göz önüne alındığında, sahip olunan tüm 

kaynakların planlı ve rasyonel bir tarzda kullanılması zorunludur. Sahip olunan bütün 

potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulaşılacak bu hedefte, kırsal alanlar özel bir yer 

tutmaktadır. Çünkü doğal kaynakların büyük bir kısmı bu alanda yer almakta, ancak bu 

alanlar kazanılan zenginlikten daha az pay almakta ve bu nedenle kalkınmanın nimetlerinden 

yeterince yararlanamamaktadır. Bu itibarla başta, kırsal alanların alt yapı ihtiyaçları bir an 

önce giderilerek, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesine sürekli şekilde hizmet eden 

fiziki ve sosyal kaynakları / organizasyonları  bir bütünlük içinde harekete geçirmek 

gereklidir. Diğer taraftan doğal ve beşeri kaynaklar, ülke şartlarının iyi düzenlenmiş bir 

fonksiyonu olarak ele alınmayı, sosyal ve ekonomik kanallarla meydana gelecek kalkınmaya 

katkıda bulunabilecek olumlu faktörler olarak planlamayı gerektirmektedir. Bu amaçla kırsal 

kesimde yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, kalkınmayı özendirici tedbirlerin alınması, 

üretimin ve gelirin artırılması, kırsal nüfusun harekete geçirilerek organize edilmesi ve buna 

yönelik yeni istihdam alanlarının yaratılması kırsal kalkınma faaliyetlerinin başarıya 

ulaşmasında en temel gereksinimlerdir (DPT, 1984:1-2).  
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Özellikle kırsal kalkınmayı hedefleyen programların yaygın ve dengeli bir şekilde 

yürütülmesinde tarım kesiminin bitki ve hayvan yetiştiriciliğinin yanında çevre/doğa şartları 

korunarak ormancılık, balıkçılık ve turizm gibi faaliyetlerle tamamlanması, faaliyetlerin 

birbirini bütünleyici bir tarzda azami gelir ve istihdamı mümkün kılacak şekilde sürdürülmesi 

kırsal kalkınmanın öngördüğü önemli hedefler arasındadır.  

2.6. Sürdürülebilir Kalkınma 

İlk kez 1987 yılında yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future)  adlı 

rapor ile dünyanın gündemine oturan sürdürülebilir kalkınma, “insan ile doğa arasında denge 

kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve 

kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını 

programlama anlamını taşımaktadır” (WCED, 1987:8; Rudel, 2006:838). Sürdürülebilir 

kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır. 

Sürdürülebilir kalkınmanın temel hedefi ekonomik büyümeyi sağlamak, herkes için 

yeterli eğitim, gelir, sağlık ve kültürel faaliyetler gibi sosyal hizmetlere ulaşılabilirliliği 

artırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, temiz bir çevre, herkes için barınak ve 

bütün insanların karar alma sürecine katılması için gerekli ön koşulları oluşturmak ve böylece 

sürdürülebilir ve kendi iç dinamizmi ile gelişen bir toplum yaratmaktır. 

2.7. İlçe Bilgi Sistemi 
   

Belirli bir sistem dahilinde, bilginin toplanıp işlenmesi ve kullanılır hale 

dönüştürülmesi anlamına gelen Bilgi Sistemleri, bilgiye kolay erişimin sağlanması ve bilgiyi 

daha verimli bir şekilde kullanmayı sağlamaktadır (Yomralıoğlu, 2000;36). 

İnsan-mekan etkileşimini nedensellik, dağılış ve karşılaştırma prensiplerine bağlı 

kalarak inceleyen ve sonuçlarını sentez olarak sunan coğrafyanın temelini oluşturduğu ve 

bilgi teknolojilerine bağlı olarak gelişme gösteren Coğrafi Bilgi Sistemleri de mekana ait 

bilginin toplanması, derlenmesi, düzenlenmesi, analiz edilmesi ve modellenmesi için 

geliştirilen bilgisayar tabanlı sistemlerdir. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla pek çok özel konu için ayrı bilgi sistemleri 

oluşturmak mümkündür ki, bunlardan biri Arazi Bilgi Sistemidir. Hem özel hem kamu 

sektörlerinde, arazi bilgisi, araziye yönelik yatırımların yapılması ve yönetsel kararlar için 

temel kaynaktır. Bu alandaki problemlerin, modellerin ve olası stratejilerin tanımlanmasına 
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yardım eden bilgi, karar verme işlemlerinde de belirsizliği azaltmaktadır. Arazi bilgisine 

erişebilen kişiler, mevcut durumu değerlendirmede geçmişteki şartları analiz etmede ve 

gelecek için plan yapmada ek bir kapasiteye sahip olabileceklerdir (Yomralıoğlu, 2000:396). 

Bu düşünceler ışığında ilçe bilgi sistemi, en küçük birime inilerek ilçeye ait mekansal 

ve beşeri verinin toplanması, depolanması, kontrol edilmesi, görüntülenmesi ve analiz 

edilmesini kapsamaktadır. İl  bilgi sistemlerinin ve bölge bilgi sistemlerinin altlığını 

oluşturacak ilçe bilgi sistemleri, özellikle kamu yöneticilerinin doğru kararlar vermesine ve 

alandan maksimum şekilde yararlanmayı kolaylaştıracaktır. 
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3.BÖLÜM 

DOĞAL KAYNAKLAR 

Sürdürülebilir kırsal kalkınma planlarının hazırlanabilmesi için öncelikli olarak 

planlaması yapılacak sahanın doğal ortam özelliklerinin arazi kullanımı üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi zorunludur. İnsanın yeryüzündeki hareket sahasının ve sosyo-ekonomik 

etkinliklerinin sınırları bütünüyle doğal ortam koşullarının kontrolündedir. Yeryüzünde farklı 

coğrafi mekanlarda ortaya çıkan farklı arazi kullanım biçimleri, insan ile doğal ortam 

arasındaki karşılıklı etkileşimin bir sonucudur. Bu nedenle doğal ortam koşulları ile insan, 

yeryüzündeki arazi kullanımının şekillenmesinde en etkin rol oynayan iki temel kaynaktır.  

Kavramsal çerçeve konusunda açıklandığı üzere, doğal ortamı oluşturan ve insanı 

doğrudan etkileyen unsurlar, arazi kullanımı için doğrudan doğal kaynak niteliği taşımaktadır. 

Buradan hareketle doğal ortamda var olan ve oluşumlarında insanın hiçbir etkisi olmayan 

yerüstü ve yeraltı zenginliklerini doğal kaynak olarak tanımlamak mümkündür. Litosferle 

atmosferin kesişim alanında yer alan karalar (jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar) ve sular 

(okyanuslar, denizler, göller, akarsular, kaynak suları, yer altı suları), karaların üzerini örten 

topraklar, doğal bitki örtüsü ile yabani hayvanlar ve bu unsurların tümü üzerinde etkili olan 

iklim koşuları, doğal potansiyel veya doğal kaynak olarak değerlendirilmektedir. Arazi 

kullanımında doğal kaynak olarak ele alınan unsurların incelenmesiyle aynı zamanda 

Çamlıhemşin ilçesinin doğal coğrafyası ile ilgili potansiyel de ortaya çıkarılmış olacaktır. Bu 

bağlamda Çamlıhemşin ilçesinin idari alanını oluşturan coğrafi mekandaki doğal kaynakları 

jeolojik ve jeomorfolojik yapı, iklim koşulları, doğal bitki örtüsü ve yaban hayatı, akarsular, 

göller, kaynak suları ve toprak örtüsü şeklinde ele alınacaktır.   

3.1. Jeolojik ve Jeomorfolojik Yapı  

Jeolojik yapının yerşekilleri, toprak, hidrografya ve bitki örtüsü üzerinde doğrudan 

etkileri bulunmaktadır. Doğal ortam içinde insanın yaşam sahasının temelini oluşturan 

jeolojik yapı ile onun üzerinde oluşan jeomorfolojik yapının (yerşekillerinin) arazi kullanımı 

üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması bir anlamda doğal kaynak tespiti anlamına 

gelmektedir. 
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3.1.1 Jeolojik Yapı  

Çamlıhemşin ilçesi arazisi, Pontidler stratigrafik-tektonik ünitesi içinde yer 

almaktadır. Alanın bölgesel jeolojisi incelendiğinde, bölgede Paleozoik’ten itibaren  Üst 

Kretase’ye kadar karasal ortamın hakim olduğu görülmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi 

volkanik bir alandan oluşmaktadır. Üst Kretase volkanizması büyük ölçülü olmuş ve geniş 

alanlar kaplamıştır. Trabzon’dan Hopa’ya kadar olan yay içinde, Üst Kretase’de jeolojik kesit 

olarak dazit, bazalt ve tortul birimlerde ardalanmalar görülmektedir. Bu ardalanmalarda bazalt 

hakimdir.  

 Üst Kretase volkanitleri üzerine uyumsuz olarak Eosen yaşlı volkanik 

oluşumlar gelmiştir. Bu oluşumlar, çoğunlukla bazalt ve andezit olup, ince ara tabakalı 

tortullar da içermektedir. Daha ziyade kuzey bandını oluşturan bu oluşumların kalınlıkları 

100-300 m arasında değişmektedir. Eosen sonrasında ise (Oligo-Miosen’de) granit 

intruzyonları oluşmuştur. Çalışma alanında küçük mostralar görülmekle birlikte, yüksek 

dağlık kesimde hakim litoloji granitlerden oluşmaktadır. Yer yer granodiorit özelliği gösteren 

bu birim, birkaç yüz metre kalınlıktadır. Kuaterner’e ait birimler ise, yüksek kesimlerdeki 

morenler, daha aşağı seviyelerde çakıl depoları ve kayşat konileri ile alçak kesimlerdeki   

alüvyonlardır (Harita 3.1 ve 3.2).  

İnceleme alanında stratigrafik olarak beş birim ayırt edilmektedir. Bunlar: 

Hamurkesen formasyonu, Çatak formasyonu, Kızılkaya formasyonu, Çağlayan formasyonu 

ve İkizdere-Kaçkardağ batoliti (Rize Masifi)dir. 

3.1.1.2. Hamurkesen Formasyonu  

Formasyon adı Ağar tarafından Bayburt civarındaki Üst Jura-Alt Kretase yaşlı 

kireçtaşlarının altında izlenen Lias yaşlı volkano-tortul istif için tanımlanmıştır (Yılmaz vd., 

1998). İnceleme alanında Kaçkar granodioritleri ile çevrelenmiş olan bazik volkanitler, yaşları 

kesin olmamakla birlikte benzer litolojik özellikleri ve stratigrafik konumu nedeniyle, 

Hamurkesen Formasyonu ile denkleştirilerek aynı formasyon adı verilmiştir. Bazalt-andezit 

lav ve piroklastlardan oluşan birimde genelde piroklastlar egemendir. Lavlarda yer yer 

kolonsu yapılar gözlenir. Birimin kalınlığı yaklaşık 500 m kadardır. Hamurkesen formasyonu 

Çamlıhemşin ilçesinin güneyinde ve doğusundaki yüksek dağlık kesimin zirvelerinde geniş 

yer kaplamaktadır.  
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3.1.1.3. Çatak Formasyonu  

Trabzon ili Maçka ilçesinde izlenen Kretase (Santoniyen) yaşlı bazik volkano-

tortullara bu formasyon ismi verilmiştir. Çatak formasyonu bazalt- andezit karakterli lav ve 

proklastikler ile kumtaşı, çamurtaşı, marn ve silttaşı ara tabaklarından oluşan bazik volkano-

tortul bir istif yapısına sahiptir. Birim genel olarak gri-yeşil renklidir. Birimin kalınlığı 750-

1000 m arasında değişir.  

Çatak formasyonu, inceleme alanı olan Çamlıhemşin ilçesinde geniş alanlarda 

izlenmektedir. Özellikle Çamlıhemşin ilçe merkezinden güneye doğru geniş bir alan bu 

formasyon ile kaplıdır.  

3.1.1.4. Kızılkaya Formasyonu  

Çamlıhemşin kasabasının kuzeyi ve Topluca köyü arasında, doğu batı yönlü ince bir 

şerit halinde yüzeylenmektedir. Birim genellikle pembemsi gri ve gri-beyaz renkli riyodasit- 

dasitik lav ve piroklastlardan oluşur. Birim kalınlığı 400-500 m civarındadır. Formasyonun 

yaşı Üst Kretase- Paleosen olarak kabul edilmektedir.  

3.1.1.5. Çağlayan Formasyonu  

İnceleme alanında ilçenin kuzeyinde, Topluca köyü ve çevresinde görülmektedir. 

Formasyon yeşilimsi, gri-pembemsi ve morumsu renk tonlardan oluşan riyolit- riyodasit lav 

ve piroklastlardan oluşur. Birimin kalınlığı 100-200 m arasında değişir. Çağlayan formasyonu 

Üst Kretase- Paleosen yaşlıdır. 

3.1.1.6. İkizdere-Kaçkardağ Batoliti (Rize Masifi) 

Doğu Karadeniz kıyıdağları bölgesinde Çayeli – Rize – Pazar güneyinde yer alan 

İkizdere-Kaçkardağ batoliti, uzun ekseni 120 km, kısa ekseni 50 km olan elips şeklinde ve 

600 km² yüzölçümünde granitik bir plütondur. Rize Masifi olarak da adlandırılan bu batolit, 

Kretase-Eosen yaşlı, volkanik fasiyesli formasyonlar içerisine sokulmuş, onları 

dokanaklarında termik değişikliğe uğratmıştır.  
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Harita 3.1. Çamlıhemşin ilçesinin jeoloji haritası  
(Kaynak: MTA: 1/100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası,Tortum D31 ve D32 paftaları) 
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Petrolojik ve jeokronometrik bakımdan yapılan incelemelere göre, Rize plütonunu 

oluşturan kayaç türleri iki grupta toplanabilmektedir. Bunlar: a- Siyenogabro-Monzonit 

grubu, b- Granodiyorit – Kuvarsmonzonit – Granit grubu. Bunlardan ilk gruptaki kayaçlar 

plütonun güneyinde, ikinci gruptaki kayaçlar ise kuzey kesimlerde yer almaktadırlar (Ketin, 

1983: 383-384). 

İnceleme alanının doğu kesiminde yer alan ve bölgenin en yüksek zirvelerini oluşturan 

Kaçkar Dağları, granitoyitlerin yaygın olarak izlendiği yerlerdir. Kaçkar granitoyitleri, 

granitten gabroya kadar değişim göstermekte olup, Jura öncesi dönemden Eosen sonuna kadar 

birçok magmasal evrede yerleşmiştir (Harita 3.1).  

İnceleme alanında Üst kretase volkanitleri içerisinde sokulum yapmış, dokanakları 

boyunca kontakt metamorfizma meydana getirmiş olan granitoyitler Kaçkar graniyotidi I 

olarak tanımlanmıştır. Eosen volkanitler içerisinde görülen küçük çaplı intrüzif stoklar daha 

genç magmasal evreye ait intrüzyonlar olarak değerlendirilmiş ve Kaçkar graniyotidi II olarak 

ayırt edilmiştir (Yılmaz vd., 1998). 

3.1.2. Jeomorfolojik Yapı 

Çamlıhemşin ilçesi, Doğu Karadeniz Bölümü’nde ve kıyıdan içeride yer almakta olup, 

ilçenin kuzey sınırının kıyıya olan mesafesi kuş uçuşu yaklaşık 16 km’dir. İlçenin 

kuzeyindeki kıyı kuşağından itibaren güneye doğru topoğrafya birden dikleşmektedir. 

Nitekim kıyıdan itibaren Çamlıhemşin ilçesinin kuzey kesiminde Fırtına Çayı vadisinde 200 

metreden başlayan yükselti, güneye doğru tedricen artarak ortalama 1000 metreye 

ulaşmaktadır. İlçenin kuzey sınırından itibaren 30 km’lik yatay mesafede ve ilçenin 

güneydoğu kesiminde ise, Kaçkar Dağı’nda 3932 metrelik yükseltiye erişilmektedir.  

Dolayısıyla ilçe arazisi, kuzeyden güneye doğru yükselmekte olup, ilçenin kuzey sınırı ile 

güneydoğusundaki en yüksek nokta arasında yaklaşık 3000 metrelik  nispi yükselti farkı 

bulunmaktadır. Bu özellik de, Çamlıhemşin’in dağlık bir alan olduğunu göstermektedir (Şekil 

3.1 ve 3.2).  

Karadeniz kıyısına paralel olarak uzanan Doğu Karadeniz Dağları’nın Rize Dağları 

kesimini oluşturan bu dağlık kuşak, jeolojik ve jeomorfolojik yönden iç kısımlarla Karadeniz 

Bölgesi’ni ayırmaktadır. Dağlık kuşağın Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde kalan yüksek 

bölümü, güneybatıdan kuzeydoğuya doğru bir yay şeklinde uzanmaktadır. Üçdoruk 
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(Verçenik), Göller (Hunut), Kaçkar ve Bulut-Altıparmak Dağları, GB-KD yönünde devamlı 

bir şekilde uzanan dağlık kuşaktır.  Kaçkar Dağı, bu silsile üzerinde olduğu gibi Doğu 

Karadeniz Dağları’nın da en yüksek noktasını oluşturmaktadır (Harita 3.2).  

 Şekil 3.1. Çamlıhemşin ilçesi ve yakın çevresinin uydu görüntüsü (Google Earth, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2. Ardeşen-Çamlıhemşin ilçelerinin uydu görüntüsü (Google Earth, 2006) 
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Harita 3.2. Çamlıhemşin ilçesinin jeomorfolojik ana birimler haritası 
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Harita 3.3. Çamlıhemşin ilçesinin bakı haritası 
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Harita 3.4. Çamlıhemşin ilçesinin eğim haritası 
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Çamlıhemşin ilçesi arazisinin şekillenmesinde iç güçlerin yanı sıra dış güçlerin de 

önemli rolü olmuştur. Arazinin şekillenmesine damgasını vuran dış güçler ise akarsular ve 

buzullar olmuştur. Bu nedenle, ilçe sınırları içinde polijenik topoğrafya hakim durumda olup, 

fluviyal ve buzul şekilleri iç içedir. Araziye genel olarak bakıldığında, akarsuların ve 

buzulların oluşturduğu derin vadiler, yamaçlar ve bunların üst kesimlerindeki sırtlar, ilçe 

arazisindeki hakim morfolojik görünümü oluşturmaktadır (Harita 3.2).  

İlçe arazisi, jeomorfolojik bakımdan iki ana üniteye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, 

akarsularla derin biçimde yarılmış olan ve ortalama 2000 metreye kadar izlenebilen alandır. 

İkincisi ise, buzullaşmanın etkili olduğu, 2000 metrenin üzerindeki, güney ve doğu kesimdeki 

yüksek dağlık alandır.  

Foto 3.1. Dikkaya köyü ve yakın çevresi 

3.1.2.1. Akarsularla Yarılmış Dağlık Alan 

Çamlıhemşin ilçesini güney ve doğudan çevreleyen yüksek dağlık alanın kuzeyindeki 

yamaç/etek kısımlarını teşkil eden saha, kaynağını bu dağlardan alan ve Karadeniz’e dökülen 

akarsularla parçalanmış durumdadır. Bu yörede akarsuların aşındırma faaliyetlerini kontrol 

eden faktör, Karadeniz’in seviyesinde özellikle Kuaterner’de meydana gelen değişmeler ve 
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dağın epirojenik hareketlerle yükselmesidir. Bu durum, akarsu aşındırmasının seyri ve 

şiddetini etkilemiştir. Özellikle, güney ve doğu kesimde yüksek bir silsilenin varlığı ve bu 

silsilenin yükselmeye uğraması, akarsu aşındırmasının devamlı canlı kalmasına ve akarsularla 

sahanın derin olarak parçalanmasına neden olmuştur. Nitekim akarsular geçtikleri sahaları 

200-1000 m arasında yarmışlardır. Bunun yanında dağın kuzeye, Karadeniz’e doğru genel 

eğimi ise % 10-20 arasında değişmektedir. Akarsuların açmış olduğu vadi yamaçlarının eğimi 

de % 35’e kadar ulaşmaktadır (Harita 3.4). Bu özellikler dikkate alındığında, yöre topografik 

yönden akarsularla çokça parçalanmış durumdadır ve kısa mesafeler dahilinde eğim yönü sık 

sık değişmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.2. İlçede arazinin büyük bir bölümü akarsular tarafından derin bir şekilde parçalanmıştır 

Yörede sık bir akarsu ağı mevcuttur. Yörenin nemli bir iklime sahip olması ve yılda 

1329 mm yağış alması, güneyde ve doğuda yüksek dağlık alanın varlığı, buna bağlı olarak da 

akarsuların buralardaki eriyen kar ve buzullarla beslenmesi gibi faktörlere bağlı olarak bol su 

taşımaları sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla sık bir akarsu ağına sahip olan yörede, 

akarsuların güçlü olmaları ve eğimin fazla olması nedeniyle, arazi akarsular tarafından derin 

bir biçimde yarılmıştır. Bu yarılmaya bağlı olarak da, yöre sarp ve engebeli bir özellik 

kazanmıştır.   



 31 

Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde, irili ufaklı çok sayıda akarsu bulunmaktadır. 

Akarsular, kaynaklarını güney ve doğu kesimdeki yüksek dağlık alandan almaktadır. Ancak 

bunlar içinde, ilçenin batısındaki Hemşin Deresi ve kolları; orta kesimdeki, Kavran Deresi ve 

devamındaki Hala Deresi ile kolları başlıca akarsulardır. Hemşin Deresi ve Hala Deresi, 

Çamlıhemşin ilçe merkezinde birleşip Fırtına Çayı adını almakta ve kuzeye doğru akışını 

sürdürmektedir (Harita 3.6). İlçenin kuzeydoğusundaki Durak Deresi ve kolları ise diğer 

önemli akarsuları oluşturmaktadır. Bu ana akarsular ve kolları  genellikle dar ve derin vadiler 

içinde akmaktadır. Bazı kesimlerde vadiler boğaz özelliği göstermektedir.  Örneğin, Hemşin 

Deresi vadisi, Çat köyünün batısında ve yine aynı köyün bulunduğu noktadan güneyindeki 

Sıraköy’e kadar bir boğaz özelliğine sahiptir. İlçede bu özelliklerden farklılık gösteren tek 

akarsu Fırtına Çayı’dır. Sözkonusu akarsu, Çamlıhemşin ilçesinin olduğu kadar, Rize ilinin de 

büyük akarsularından biri olup, ilçe merkezinden sonra kuzeye doğru yer yer geniş bir yatak 

içinde akarak Karadeniz’e dökülmektedir. Akarsuyun ilçe merkezinden sonra yer yer geniş bir 

yatak içinde akmasının en önemli nedeni, eğimin azalmasıdır.  

3.1.2.2. Buzul Alanları 

İlçe arazisinde fluviyal şekillenmenin izleri kuzeyden itibaren, ortalama bir değerle 

2000 metreye kadar izlenmektedir. Bu yükseltiden sonra, arazide güney ve doğu kesimdeki 

yüksek dağlık alana doğru çıkıldığında, buzullaşmanın etkileri ve buzul şekilleri görülmeye 

başlar. Çünkü, ilçenin güney ve doğu kesiminde yükseltinin 3000 metreyi aşmış olması, bu 

alanda buzul topoğrafyasının gelişmesine olanak tanımıştır.  

Pleistosenin son buzul dönemi olan Würm’de Anadolu’da yüksek dağlarda gelişmiş 

olan buzullar, Doğu Karadeniz Dağları’nda da etkili olmuş ve topografyada derin izler 

bırakmıştır. Bu nedenle dağlık alandaki  buzul şekilleri, sirkler, büyük tekne vadiler ve bu 

vadilere kavuşan pek çok yan kolda toplanmıştır. Bunun yanında, boyutları küçük olmakla 

birlikte, yüksek kuzey yamaçlarda güncel buzullar da mevcuttur (Erinç, 1949: 243-245; 

1971:258-260; Somuncu, 1986: 1; 1988: 30-31; Doğu vd., 1993: 166-168; 1997: 67-68). 
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Şekil 3.3. Kaçkar Dağları’nın uydu görüntüsü (Google Earth, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çamlıhemşin ilçesinin güney ve doğu kesimindeki yüksek dağlık alanda Würm’de 

gelişmiş olan buzulların etkisiyle meydana gelmiş olan en yaygın ve geniş alan kaplayan 

şekiller sirkler ve buzul vadileridir (Harita 3.2; Foto 3.3, 3.4 ve 3.5).  

3.1.2.3. Buzul Vadileri ve Sirkler 

Yüksek dağlık alandaki buzul vadileri, güney-kuzey ve doğu-batı uzanışlıdır. Vadiler 

farklı uzunluklarda olup, boyları 3-11 km arasında değişmektedir. Vadilerin eğimi ise % 10-

18 arasındaki değerlerdedir. Buzul vadilerinin bazıları yan kollar almaktadır. Ana vadilere 

katılan yan kolların Bir kısmı asılı vadi karakterinde olup, eşiklerle ana vadilere 

kavuşmaktadırlar. Örneğin, Elevit tekne vadisine kavuşan yan kollar bu özelliktedir. Asılı 

karakterdeki bu vadilerdeki eşiklerin gerisinde göller yer almaktadır. 
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Foto 3.3. Trovit buzul vadisinin kuzeyden görünümü 

Sirkleri iki grupta toplamak mümkündür. Bunlardan çok az sayıda olanları nivasyon 

sirki karakterinde olmasına karşılık, büyük bölümü buzulların oluşturduğu sirklerdir. Sirklerin 

büyük çoğunluğu, buzul vadilerinin kökünde yer almaktadır. Sirkler doğrudan buzul 

vadilerine bağlandıkları gibi, çoğunun önünde bir eşik bulunmakta ve bu eşikten vadiye 

geçilmektedir. Bazı sirkler ise yamaçlarda asılı halde olup, vadilerle herhangi bir bağlantısı 

bulunmamaktadır. Sirklerin bulunduğu alanların yükseltisi ve taban  seviyelerinde farklılıklar 

bulunmaktadır. Sirk tabanlarının ortalama yükseltileri 2750-3100 m arasında değişmektedir. 

Sirk tabanlarının ortalama eğimi ise % 20 civarındadır. 

Buzul vadileri ve sirklerin özellikleri ilçenin güneybatısından kuzeydoğusuna doğru 

dağ sıralarının uzanışına uygun bir şekilde sırasıyla anlatılacaktır. Buna göre güneybatıdan 

itibaren Üçdoruk (Verçenik), Göller (Hunut), Kaçkar ve Bulut-Altıparmak dağlarındaki buzul 

vadileri ve sirkler ayrı ayrı ele alınacaktır. Dağlık alandaki buzul vadileri, Doğu vd. (1993; 

1994; 1996; 1997) tarafından, vadilerin içindeki yaylaların adıyla ya da vadinin 

başlangıcındaki yüksek zirvelerin ismiyle adlandırılmışlardır. Burada da aynı yöntem 

benimsenmiştir. 
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Foto 3.4. Verçenik buzul vadisinin kuzeyden görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.5. Kavran buzul vadisi ve vadi kökündeki sirkler 
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3.1.2.4. Üçdoruk (Verçenik) Dağı 

Çamlıhemşin ilçesinin güney kesiminde, en batıda Cimil Dağı (3345 m), Demirkapı 

Dağları (3209 m) ve bunun doğusunda da Dilek (Tatos) Dağı (3549 m) yer almaktadır. Ancak 

dağlık alanın sözü edilen bölümündeki en yüksek noktası Üçdoruk (Verçenik ya da Varşanba) 

Tepesi’dir (3709 m). Bu kesimdeki buzul vadileri, batıdan doğuya doğru Cimil, Çermeç, 

Verçenik, Sarınçof ve  Tatos vadileri olarak sıralanmaktadır (Harita 3.2). 

Cimil Dağı’nın doğusundaki Çermeç vadisi ile kuzeybatısındaki Cimil vadisi, birbirine 

yakın boyutlardaki iki buzul vadisidir. Bunlardan Çermeç vadisi, sirkler alanındaki basamaklı 

göllerle başlamaktadır. Vadinin boyu Çermeç Yaylası’na kadar 5 km, eğimi ise ortalama % 

15’tir. Bu vadinin içinde üç farklı kesimde ön moren depolarının oluşturduğu setler 

bulunmaktadır. Benzer şekilde Cimil vadisinde de moren depolarına rastlanmaktadır. Vadi 4,5 

km uzunluğunda olup, %10 eğime sahiptir. Bu iki vadi Çermeç Yaylası’nda birleşerek 

kuzeydoğuya doğru 4.5 km daha uzanmaktadır.  

Çermeç vadisinin doğusunda Verçenik vadisi yer almaktadır. Bu vadi, güneyindeki 

sirkler alanından itibaren kuzeydeki Ortayayla (Ortaköy’e) kadar 10 km uzunluğa sahiptir. 

Vadinin ortalama eğimi %10’dur. Çok sayıda sirkin birleşmesiyle oluşan sirkler alanıyla 

başlayan bu vadiye, birkaç yan kol karışmaktadır. Verçenik zirvesi (3709 m), Hemşin Gediği 

(3185 m), Salur Gediği (3190 m) ile çevrelenen ve yaklaşık olarak 3 km²’lik geniş bir alan 

kaplayan sirkler bölgesinde, buzul aşındırması ve biriktirmesine ait pek çok şekil yer 

almaktadır. Verçenik vadisine katılan yan kollar, büyük eşiklerden sonra ana vadiye 

birleşmektedir. Verçenik tekne vadisi, Orta Yayla civarında batıdan kavuşan bir yan kolla 

birleşerek olgun bir tekne  karakterinde, güney-kuzey yönünde düz bir hat boyunca, önemli 

bir eğim kırıklığı göstermeden Ortayayla (Ortaköy) önlerine kadar uzanmaktadır. Verçenik 

vadisinin güneyindeki sirkler bölgesinde, Kapılı Göller olarak bilinen ve bir dizi halinde 

bulunan, eşiklerle veya moren sedleriyle birbirinden ayrılmış, değişik seviyelerde 6 göl vardır. 

Bunlardan bir kısmı sirk, bir kısmı da moren seddi gölüdür. 

Tatos ve Verçenik vadilerinin arasında, 3302 m yüksekliğindeki bir tepenin kuzeyinde, 

küçük bir buzul vadisi yer almaktadır. 2800 m taban yükseltisine sahip bir sirkle başlayan 

vadi, 3.5 km uzunluğundadır. İçerisinde birbirlerinden eşiklerle ayrılan çeşitli büyüklükte 5 

tane göl mevcuttur. Vadinin eğimi Sarınçof Yaylası kuzeyine kadar % 18 civarındadır. Eğim 
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buradan itibaren giderek azalmakta ve Sıraköy (Aşağıköy) güneydoğusunda 2350 m de tekne 

karakterini yitirmektedir.  

Tatos buzul vadisi, Tatos Gediği’nin (3190 m) kuzeybatısında bulunan, içerisinde 

Sülek Gölü’nün yer aldığı  ve taban seviyesi 2850 m olan bir sirkle başlamaktadır. Bu göllerin 

bulunduğu sirk, kuzeybatısında taban seviyesi 3000 metrede bulunan bir başka sirkle 

birleşerek, 120 metre yüksekliğindeki büyük bir eşikle tekne vadiye kavuşmaktadır.  

Eşiğin doğusundan ana vadiye asılı olarak kavuşan yan kol, 3250 metrelerde bulunan 

yüksek bir sirkle başlamaktadır. Sirkler önünde yer alan eşik ile asılı yan kolun önünde 

şelaleler bulunmaktadır. Vadi bu kesimden itibaren kuzeye doğru tipik U profil çizerek hemen 

hemen düz bir şekilde uzanmaktadır. Vadinin her iki yamacında da çeşitli boyutlarda yan 

kollar ve sirkler yer almaktadır. Tatos buzul vadisinin uzunluğu 7.5 km’dir. 

Kuzey güney yönünde düz bir hat boyunca ve az eğimle (%10) uzanan bu tekne 

vadinin tabanı oldukça engebesiz bir uzanışa sahiptir. Vadi, Ortasırt Yaylası kuzeyinde 2000 

m yüksekliğe kadar tekne vadi karakterini sürdürmekte ve buradan itibaren fluviyal karakter 

kazanmaktadır (Doğu vd., 1996: 29-39)   

3.1.2.5. Göller (Hunut Dağı) 

Göller (Hunut) Dağı’ndaki buzul vadilerinden olan Elevit vadisi, Göller Dağı su 

bölümünün kuzeyinde 3190 metredeki Soruhaşıtı’nın kuzeydoğusunda yer alan sirkle 

başlamaktadır. Uzunluğu 12 km olan vadinin ortalama eğimi % 12, sirkler kısmındaki eğim 

ise % 17 civarındadır (Harita 3.4). 3050-3100 metredeki sirk önünde düzgün sıralar halinde 

moren depoları bulunmaktadır. Elevit vadisindeki buzul izleri 1700 metreye kadar 

izlenmektedir. 

Bu dağlık alandaki bir diğer vadi ise, Hacıvanak vadisidir. Hacıvanak buzul vadisinin 

uzunluğu 4.5 km, ortalama eğimi ise %11 civarındadır. Vadi, Hoduçur Geçidi batısında taban 

yükseltileri 3100 m civarındaki iki sirkle başlamaktadır. Ortalama eğimi % 20 olan bu 

sirklerden, doğudakinin önünde muntazam sıralar halinde moren dizileri dikkati çekmektedir. 

Kuzeybatıya doğru uzanan vadiye, batı kesiminde yer alan bir kol birleşmektedir. Bu iki 

teknenin birleştiği kesimde yer alan eşikle, vadi devam etmekte ve Hacıvanak Yaylası’nda 

ana vadi olan Elevit vadisine kavuşmaktadır. 



 37 

Kebut Tepe’nin (3329 m) kuzeyindeki sirklerle başlayan Trovit tekne vadisinin boyu, 

Elevit’e  kadar 10.5 km olup, ortalama eğimi % 12’dir. Trovit Yaylası’na kadar güney-kuzey 

yönünde uzanan vadi, buradan itibaren bir dirsek çizerek batıya yönelmekte ve Elevit’de 

(1870 m) aynı adla anılan tekne vadi ile birleşmektedir. Trovit vadisine, biri Karmik Yaylası 

güneybatısından, diğeri Nafgar Yaylası güneyinden olmak üzere iki büyük kol birleşmektedir.  

Trovit vadisinin başlangıcında, 3050 metrelerde bulunan sirklerin eğimi % 20 

kadardır. Elyak Geçidi kuzeyinde, önünde moren yığınlarının bulunduğu büyük bir sirkle 

başlayan vadiye batıdan, asılı küçük bir vadi birleşmektedir. Sözkonusu sirklerin önündeki 

büyük bir eşikle devam eden vadinin doğusunda iki asılı sirk yer almaktadır. Vadiye, Karmik 

Yaylası güneybatısından büyük bir kol katılmaktadır. Bu asılı vadinin içinde değişik 

yükseltilerde sirkler ve göller bulunmaktadır. 

Trovit vadisine, batıya doğru devamında Nafgar Yaylası civarında büyük bir yan kol 

daha katılmaktadır. Nafgar vadisi, gerisindeki basamaklı çok sayıdaki sirkleri, basamaklardaki 

gölleri ve ona asılı olarak karışan yan kollarıyla 5 km boyunda, ortalama % 18 eğimiyle kısa 

ancak dik bir vadidir. 

Palovit buzul vadisi, Trovit vadisinin doğusunda yer almaktadır. Palovit vadisi, 11 km 

boyunda olup, ortalama eğimi % 10’dur. Vadinin kökünde, taban yükseltileri 3000-3050 

metrelerde olan sirkler bulunmaktadır. Bir havza niteliğindeki bu sirkler kesiminin eğimi ise, 

diğer vadilerde olduğu gibi % 20 civarındadır. Sirklerin bazılarının içinde göller vardır. Bu 

göller oluşum şekilleri itibariyle değişiklik gösterirler. Göllerden bir kısmı sirk gölü, bir kısmı 

da moren seddi gölüdür.   

Palovit vadisi düz bir uzanışa sahip olduğu gibi, çok tipik bir U karakteri 

göstermektedir. Amlakit Yaylası’nın kuzeyine kadar tekne karakterinde devam eden vadi, 

2000 metrelerden itibaren fluviyal karakter kazanmaktadır. Palovit ve Apivanak Yaylası 

arasında vadi tabanı akarsularla derin olarak yarılmıştır (Doğu vd., 1994: 196-205).    

3.1.2.6. Kaçkar Dağı 

Kaçkar Dağı (3932 m), Doğu Karadeniz Dağları’nın en yüksek bölümüdür. Kaçkar 

doruğunun kuzeybatısında yer alan Kavran buzul vadisi, güneyden kuzeye doğru, düz bir 
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şekilde uzanmaktadır. Vadinin uzunluğu yaklaşık 7.5 km, eğimi ise % 10 civarındadır. 

Kavran vadisi, doğusundan iki kol almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.6. Kaçkar Dağı zirvesi 

Kavran tekne vadisi, güneyinde yer alan 2820-2900 metrelerdeki sirklerle 

başlamaktadır. Yukarı Kavran Yaylası doğusundan ana vadiye kavuşan 2 km uzunluğundaki 

kol, basamaklı bir görünümdeki iç içe sirklerle başlamaktadır. Bunlardan ikisinin tabanında 

göl vardır. En yüksekte bulunan sirklerin tabanı 3100 metrededir.  

Kavran tekne vadisi  2020 metredeki ön moren seddi ile son bulmakta ve buradan 

itibaren vadi fluviyal karakter kazanmaktadır. Vadinin her iki yamacı da, yer yer kayşat 

konileri ile kaplıdır. Özellikle buzul vadisinden çıkıldıktan sonra Kalerin Düzü’ne kadar 

vadinin her iki yamacında çığ olukları ve çığ konilerinin varlığı dikkati çekmektedir. Vadi 

içerisinde yer alan Kavran Deresi, Kalerin Düzü’nde Çaymakçur Deresi ile birleşerek Fırtına 

Deresi’nin kollarından birini oluşturmaktadır. 

Ceymakcur buzul vadisi, Kavran  vadisinin doğu kesiminde yer almaktadır. 

Ceymakçur sistemi başlıca iki buzul vadisinden oluşmaktadır. Bu vadilerden batıda yer alan 

ve daha büyük olanı, taban seviyeleri 2750-2800 metrelerdeki dört sirke bağlanan küçük 

vadilerin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Ceymakcur vadi sistemi içinde yer alan diğer kol 
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ise taban seviyeleri 2900 metrede olan iki sirkle başlayarak  2 km kadar sonra ana vadiye 

bağlanmaktadır. Yaklaşık 3 km’lik boyu ile Kaçkar Dağı’ndaki diğer büyük buzul vadilerine 

oranla daha kısa olan Ceymakcur vadisi, 2050 metrede yer alan ön moren seddi ile son 

bulmaktadır. Diğerlerine göre daha belirgin ve çok sayıdaki eşiğe sahip olan Ceymakcur 

vadisinin ortalama eğimi % 16’dır. Vadi içindeki eşiklerin gerisinde irili ufaklı 10 kadar göl 

vardır. (Doğu vd., 1993: 160-170). 

3.1.2.7. Bulut-Altıparmak Dağları 

Bulut-Altıparmak Dağları, 3500 m’yi aşan zirveleriyle, Doğu Karadeniz Dağları’nın 

kuzeydoğusunda yer almaktadır. Sözü edilen silsile, GB-KD yönünde uzanan pek çok 

zirveden oluşmuştur. Bulut Dağları’nda Kuşaklıkul Tepe (3281 m), Kındevul Tepe (3562 m), 

Lazgediği Tepe (3353 m), Altıparmak Dağları’nda ise Hızarkapı Tepe (3330 m), Liblin Tepe 

(3492 m), bu ünitenin önemli zirvelerindendir.    

Bu kesimde kuzeye bakan yamaçlarda yer alan Palakçur, Avucur, Kaçkar, Bocunus, 

Topluca ve Ergusu buzul vadileri, 3000-2800 metreler arasındaki sirklerle başlayarak 1740-

1920 metrelere kadar uzanmaktadırlar.  

Palakçur buzul vadisi, Bulut Dağları’nın kuzeybatıya bakan yamaçlarında, taban 

yükseltileri 2900 m civarında olan sirklerle başlamaktadır. Vadi, 4.5 km uzunluğunda olup, 

1900 metreden itibaren kuzeye doğru fluviyal vadi karakteri devam etmektedir. Vadinin 

uzunluğu fazla olmamakla birlikte kök kısmı sirklerin de etkisiyle 2 km’ye varan bir genişliğe 

erişmiştir. Vadinin eğimi % 22’yi aşmakta olup, bu haliyle yüksek bir  eğim değerine sahiptir. 

Ana vadiye bağlanan sirklerin bazılarının tabanlarında küçük göller bulunmaktadır.  

Avucur buzul vadisi 6.5 km uzunlukta olup, ortalama eğimi % 13.5’tur. Vadi, 

Kemerlikaçkar (3124 m) zirvesinin iki yanında yer alan sirklerin uzantısındaki vadilerin 

birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bunlardan doğuda bulunan sirk içerisinde, yamaçlara 

çekilmiş durumda küçük bir aktüel buzul yer almaktadır. Kemerlikaçkar’ın iki yanından gelen 

buzul vadileri Avucur Yaylası’nın kurulduğu kesimde birleşmektedir. Bu kesimde genişliği 2 

km’yi aşan vadi, kuzeybatı yönünde devam etmektedir. Dobape Yaylası’ndan itibaren hafif 

bir dönüşle batıya yönelen buzul vadisi, Taşlık Yayla’nın batısında 1920 metrede son 

bulmaktadır.  



 40 

Kaçkar buzul vadisi, 8.5 km uzunluğa sahip olup, 2900 metrelerde yer alan sirklerden 

itibaren GD-KB yönünde uzanmakta ve Lodicur Yayla doğusunda 1740 metrelerden itibaren 

fluviyal karakterde devam etmektedir. İçinde Derebaşı Yaylası’nın kurulmuş olduğu 

basamaklı sirklerle başlayan vadi, güneyden katılan bir sirkle birleşerek kuzeybatı yönünde 

dümdüz uzanmaktadır.  

Bocunus vadisi, Altıparmak Dağları’nda yer alan buzul vadilerinin içinde 4 km’lik 

boyu ile en kısa olanıdır. Bu vadi, uzunluğu fazla olmamasına karşın sahip olduğu morfolojik 

özellikler nedeniyle farklı bir yere sahiptir. Bu farklılıklar, sirk alanlarında ve buzul vadisinin 

aşağı kısmında belirgindir. 

Vadi taban yükseklikleri 2830 m ile 2840 m’ler arasında bulunan çok sayıdaki sirkin 

yer aldığı basamaklı sirkler bölgesiyle başlamaktadır. İçerisinde küçük göllerin de bulunduğu 

bu kesimin uzunluğu 2 km kadardır. Bocunus Yaylası güneyinde bir eşikle sirkler 

bölgesinden ana vadiye geçilmektedir. Vadi burada, biri kuzeye, diğeri doğuya yönelen iki 

kola ayrılmaktadır. Bocunus Yaylası doğusunda yer alan Büyük Göl’ün 300 m doğusundaki 

büyük eşikten sonra, vadi kuzeydoğu yönünde 1 km kadar daha devam ederek Topluca buzul 

vadisine bağlanmaktadır.  

Güney-kuzey yönünde uzanan Topluca buzul vadisi, 6 km uzunluğundadır. Eğimi 

ortalama % 17 olan vadinin her iki yamacında çok sayıda sirk bulunmaktadır. Kaçkar 

Gölü’nün bulunduğu seviyelerdeki (2800 m) pek çok sirkle başlayan Topluca buzul vadisi, 

1800 metreye dek inmektedir. Kaçkar Gölü ve çevresi çok sayıda sirkin arasındaki duvarların 

ortadan kalkmasıyla oluşan tek ve büyük bir sirk görünümündedir. Söz konusu sirkler 

bölgesinden büyük bir eşikle tekne vadiye geçilmektedir.  

Altıparmak Dağları kuzeyinde Derebaşı Geçidi (3030 m) civarında taban seviyesi 

2850 m’de olan büyük bir sirkle başlayan Ergusu buzul vadisi, 7 km uzunluğundadır. Ergusu 

vadisinin en dikkat çekici özelliği, tüm sirklerin doğu yamaçta yer alması ve bunlar içinde çok 

sayıda göl bulunmasıdır. 2740 metrede yer alan Ambar Gölü bunlar içinde en dikkat çekici 

olanıdır. 2100 metrede kurulmuş olan Ergusu Yaylası’na kadar güneyden kuzeye doğru 

uzanan vadi, buradan itibaren kuzeybatıya yönelerek 1800 metreye kadar devam etmektedir.  
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3.1.2.8. Güncel Buzullar 

Çamlıhemşin ilçesinin güneyi ve doğusundaki dağlık alan, ülkemizdeki yüksek 

dağlarda varlığını sürdürmekte olan güncel buzullardan bir bölümüne sahiptir. Buzullar 

Kaçkar Dağı’nda ve Bulut-Altıparmak Dağları’nda yer almaktadır. Sözkonusu buzullar bir 

tanesi hariç değişik boyutlardaki yamaç buzulu özelliğindedir.  

Güncel buzulların sayıca en fazla olduğu kesim Kaçkar Dağı’dır. Kavran vadisinin en 

önemli kolu, Kaçkar Dağı zirvesinin kuzeybatısında, içerisinde gelişkin aktüel buzulların 

varlığı ile dikkat çeken bölümdür. Bu vadi kökündeki sirklerin içerisinde irili ufaklı 5 tane 

buzul bulunur. Sözkonusu buzullardan birbirine çok yakın mesafelerde bulunan dördü, 

Kaçkar doruğunun kuzeybatısına yerleşmiştir. Diğer buzul ise doruğun kuzeydoğusundaki 

başka bir sirk içinde yer almaktadır. Kuzeydoğudaki bu buzulun dili 3200 metrededir. Vadi 

buradan itibaren buzul dilinin önünde düzenli sıralar halinde genç cephe morenleri ve 

hörgüçkayalarla devam ederek bir eşikle diğer buzulların olduğu vadiye kavuşmaktadır.  

Kaçkar doruğunun kuzeybatısındaki buzulların boyutları ve dillerinin ulaştıkları 

seviyeler farklıdır. Bunlardan en uzun olanı 1250-1300 m uzunluğunda ve bu sistem 

içerisindeki tek vadi buzuludur. Dik bir yamaç önünde, tipik bir geri yarığı ile 3600 metreden 

başlayan bu buzul, 3000 metreye kadar inmektedir. Buzul dilinin son 100 metresi 

yamaçlardan dökülen enkaz örtüsü ile kaplanmıştır. Diğer buzullar, vadi buzulunun 

doğusunda ve batısında yer almaktadırlar. Batıda yer alan buzullardan büyük olanının dili 

3080 metreye, doğuda yer alan buzulun dili ise 3100 metreye kadar inmektedir. Erinç’e göre 

(1949) kuzeydeki III nolu buzulun dili 3000 m, vadi buzulu (I nolu) 2850 m, vadi buzulunun 

doğusundaki II nolu buzul 2940 m, vadi buzulu batısındaki buzulun dili ise 2900 metredir. 

Buzul dilinin bulunduğu yükselti ile ilgili olarak yapılan bu iki farklı tespit, 40 yılı aşkın bir 

sürede buzulların gerilediğini ortaya koymaktadır. 

Batıda yer alan buzul ile vadi buzulu arasında, küçük bir buzul daha vardır. Buradaki 

buzulların önünde genç moren yığınları geniş bir alan kaplayan büyük bir set oluşturur. 

Moren yığınları önündeki bir eşikten sonra vadi, Pleistosen buzullaşmasından arta kalan yan 

moren sıraları, hörgüçkayalar, cilalı yüzeyler ve bir gölden oluşan çeşitli şekil gruplarıyla 

devam ederek asılı karakterde Kavran tekne vadisine kavuşmaktadır (Doğu vd., 1993: 166-

167). 
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Güncel buzulların bulunduğu bir başka kesim ise Bulut-Altıparmak Dağları’dır. 

Buradaki buzullardan birisi Kemerlikaçkar (3125 m) doruğunun doğusundaki sirk içinde yer 

almaktadır. Sözü edilen buzul, küçük bir yamaç buzulu karakterindedir. Diğer buzul ise, 

Lazgediği Tepe’nin (3353 m) doğusunda, çevresi yüksek zirvelerle kuşatılmış, kuzeye bakan 

bakan korunaklı bir sirk içinde yer almaktadır. Buzul 600 m eninde ve 500 m boyunda olup, 

sirk çanağı içine çekilmiş durumdadır. Derin bir rimaye ile 3100 m civarında başlayan 

buzulun dili 2950 metrededir. Eğimi % 30’u aşan buzulun yüzeyi, yamaçlardan dökülen 

molozlarla kaplanmış durumdadır (Doğu vd., 1997: 67-68).  

Kuzeye bakan yamaçlarda bakıya bağlı olarak varlığını sürdüren buzulların tümü 

gerilemektedir. 

3.1.2.9. Pleistosen Kalıcı Kar Sınırı  

Pleistosen kalıcı kar sınırı çevre dil metoduna göre saptanmıştır. Buna göre ilçe 

arazisinin güney ve doğusundaki yüksek dağlık alanda Pleistosen kalıcı kar sınırı 

güneybatıdan kuzeydoğuya doğru; Verçenik (Üçdoruk) Dağı’nda 2651 m, Göller (Hunut) 

Dağı’nda 2562 m, Kaçkar Dağı’nda 2655 m ve Bulut-Altıparmak Dağları’nda 2516 m olarak 

hesaplanmıştır. Bütün bu veriler dikkate alındığı taktirde, sözü edilen dağlık alandaki 

Pleistosen kalıcı kar sınırı 2596 metredir.  

Buzullaşmanın etkisi ise, kuzeydoğuda Bulut-Altıparmak Dağları’nda Kaçkar 

vadisinde 1740 m ve Göller (Hunut) Dağı’nda Elevit vadisinde 1700 metreye kadar 

inmektedir. Bununla birlikte, genel bir ortalama vermek gerekirse, yukarıda da belirtildiği gibi 

bu seviye 2000 m civarıdır. 
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3.2. İklim            

Hem doğal ortamın, hem de beşeri ortamın şekillenmesinde doğrudan etkili olan 

iklimin Çamlıhemşin ilçesindeki arazi kullanımı üzerindeki etkileri oldukça önemlidir. İklim, 

bir yandan insanın doğal ortam içinde karşılıklı etkileşim halinde bulunduğu jeomorfolojik 

birimlerin, hidrografik unsurların, bitki ve toprak örtüsüyle bazı doğal afetlerin oluşumunu ve 

dağılışını etkilerken, öte yandan insanın tüm sosyo-ekonomik faaliyetleri üzerinde bazen 

doğrudan, bazen de dolaylı etkiye sahiptir. Kısacası iklim bir sahada insanın yaşam koşularını 

tayin eden en önemli doğal unsurlardan biridir. 

Yeryüzünde geniş alanlarda uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava 

koşullarına iklim denilmektedir (Erol, 1991:10). Bir sahanın iklim özelliklerini en iyi şekilde 

ortaya koyabilmek için, o sahada uzun süreden beri gözlem yapan ve bunları sağlıklı bir 

şekilde kaydeden meteoroloji istasyonlarına gereksinim duyulmaktadır. Ne var ki, 

Çamlıhemşin’de kısa bir süre faaliyet gösterip daha sonra kapatılan ve sadece yağış ölçümü 

yapılmış küçük bir istasyon bulunmaktadır. Bu istasyondan elde edilen verilerle ilçenin iklim 

özelliklerini saptamak mümkün değildir. Bu nedenle, hem Çamlıhemşin ilçesine yakın 

mesafede bulunan, hem de uzun süreli ve sağlıklı verisi bulunan Pazar ve Rize meteoroloji 

istasyonları ile iç kısımda Çamlıhemşin’le benzeşen (800 m yükseltide yer alan, vadi 

içerisinde uzanan, güneyi Kaçkar Dağları silsilesine dayanan) İkizdere istasyonunun verileri 

kullanılarak araştırma alanının iklim özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çamlıhemşin ilçesinin idari alanı kuzeyde yani kıyaya en yakın mesafede 300 m 

yükseltiden başlayıp güneyde 4000 metreye erişen Kaçkar Dağlarının (3932 m) zirvesine 

kadar uzanan geniş bir alandan oluşmaktadır. Bilindiği üzere hava olayları çok kısa 

mesafelerde değişime uğramaktadır. Rize ve Pazar istasyonlarına ait veriler kıyı kuşağının; 

800 m yükseltide yer alan İkizdere istasyonun verileri ise iç kesimin iklim özelliklerini ortaya 

çıkarmak amacıyla değerlendirmeye alınmıştır. Bu yörenin yüksek kesimlerinde meteoroloji 

gözlem istasyonun bulunmayışı, ilçenin yüksek kesimleri ile ilgili iklim çalışmasını sınırlayıcı 

bir etki yaratmıştır. Sahada yapılan iklimle ilgili gözlemler ve uygulanan anketler bu 

sınırlayıcı etkiyi nispeten aza indirgemiştir. 

İklim elemanlarının incelenmesine geçmeden önce, genel hava dolaşımıyla ilgili 

planater faktörlerin (hakim hava tipleri veya kütleleri) bilinmesi konunun daha iyi 
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anlaşılmasını sağlayacaktır. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle bir geçiş sahası üzerinden yer 

aldığından, yıl içerisinde farklı kökenlere sahip hava kütlelerinin etkisi altında kalmaktadır. 

Bu durum hem Karadeniz bölgesi’ni, hem de Çamlıhemşin ilçesinin içinde bulunduğu yöreyi 

doğrudan etkilemektedir.. 

Kışın, Türkiye ve Karadeniz bölgesi kuzeye yerleşmiş kutupsal (polar) cephenin; 

yazın ise güneydeki tropikal hava kütlelerinin etkisi altındadır (Erinç, 1996:294-306; Erol, 

1991:310). Kış mevsiminde kutupsal soğuk hava kütleleri kuzeyden güneye doğru taşınarak 

biri Karadeniz üzerinde bir alçak basınç alanı yaratmakta; diğeri ise Doğu Anadolu üzerinde 

bir yüksek basınç alanı oluşturmaktadır. Bu mevsimde, doğu Anadolu’daki yüksek basınç 

alanından Karadeniz üzerindeki alçak basınç alanına doğru bir hava akımı meydana gelmekte 

ve bu sahada güneydoğu yönlü rüzgarların meydana gelmesine sebep olmaktadır. Yine kış 

mevsiminde batıdan doğuya hareket eden gezici siklonlar Doğu Karadeniz’in kıyıya bakan 

yamaçlarına bol yağış bırakmaktadırlar. Ayrıca, Doğu Avrupa üzerindeki bir yüksek basınç 

sırtından Hazar Denizi havzasına yayılan kontinental polar hava kütlesi Karadeniz’e eriştiği 

zaman yörede sıcaklıkları düşürmekte ve hatta kar yağışlarına yol açmaktadır. 

Yaz mevsiminde ise, Asor yüksek basıncından Basra alçak basıncına doğru hava 

hareketleri meydana gelir. Türkiye, bu mevsimde genel olarak sıcak kökenli tropikal hava 

kütlelerinin etkisine girmekle beraber, Karadeniz bölgesi Orta ve Doğu Avrupa üzerinden 

geçerek Karadeniz’e ulaşan depresyonların etkisiyle önemli miktarda yaz yağışı alır. Böylece 

yazın Anadolu sıcak, kurak ve açık hava koşullarına sahipken, Doğu Karadeniz nemli ve 

bulutlu olma özelliğini büyük ölçüde sürdürmektedir. 

3.2.1. Sıcaklık 

Daha öncede belirttiğimiz gibi, Çamlıhemşin ilçesinde hüküm süren hava 

sıcaklıklarını uzun yıllar ortalaması halinde ele alarak yıl içindeki seyrini, başka deyişle aylara 

ve mevsimlere göre sıcaklık gidişini (termik rejimi) Rize, Pazar ve İkizdere meteoroloji 

istasyonlarının verilerine göre değerlendireceğiz. Yıllık ortalama sıcaklıklar Karadeniz 

kıyısında yer alan Rize’de 14,1 °C ve Pazar’da 13,4 °C iken; denizden 800 m içeride yer alan 

İkizdere’de 11,1 °C’dir. Buna göre, 500 m yükseltide yer alan Çamlıhemşin kasabasında 
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yıllık ortalama sıcaklığın “sıcaklık gradyanı” hesabına1 göre (Erinç, 1996:58,457) 10,9 °C 

(Pazar baz alındığında) ile 11,6 °C (Rize baz alındığında) arasında olması beklenmektedir. 

Aynı hesaba göre Ayder yaylasında (1200 m) yıllık ortalama sıcaklığın 7,4-8,1 °C civarında 

olduğu, Kaçkar Dağlarının zirvesinde ise sıcaklığın yıllık ortalama -5 ile -6 ° civarında 

seyrettiği söylenebilir. Genel hatlarıyla Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yıllık ortalama 

sıcaklığın kıyadan itibaren 1000 metreye kadar olan kesimler için 8-10 °C, 1500-2000 m 

yükseltilerde 6-8 derece ve 2000 metrenin üstündeki yaylalar ve Kaçkar Dağları kuşağında ise  

6 °C‘den daha düşük olduğu görülmektedir (Somuncu, 1994:260). 

Günlük ortalama sıcaklıkların yıl içindeki gidişine göre yapılan ve gerçek mevsim 

sürelerini gösteren şekil 3.4 incelendiğinde, Rize’de günlük ortalama sıcaklıkların 5 °C’nin 

altında olduğu “gerçek kış mevsiminin” yaşanmadığı, sadece 28 Kasım’da başlayıp   Nisan’da 

sona eren, sıcaklıkların 5-9 °C arasında değiştiği 4 ay süren serin kış mevsiminin yaşandığı 

görülmektedir. Oysa, sahilden içeride yer alan Çamlıhemşin’de İkizdere istasyonunun verileri 

dikkate alındığında sıcaklıkların Ocak ve Şubat döneminde 5 °C’nin altına indiği ve böylece 

gerçek kış mevsiminin de yaşandığı ortaya çıkmaktadır (Çizelge 3.1). Bununla birlikte gerek 

sahilde, gerekse iç kesimde  kış mevsimi şiddetli değildir. Birkaç donlu gün istisna edilirse, 

kış mevsiminin adeta bahar havasında geçtiği öne sürülebilir (Tandoğan, 1971:233). Kış 

mevsiminin bu alanda hissedilir derecede ılık geçmesinin en önemli nedeni, yüksek dağlık 

alandan kıyıya doğru esen, sıcak karakterli fön rüzgarlarının varlığıdır (Erinç, 1961). Nitekim 

bu rüzgarlar zaman zaman bölgede mesela Trabzon’da (Erol, 1955) ve hatta bizzat 

Çamlıhemşin’de (Tandoğan, 1971:233) kış aylarında orman yangınlarına dahi yol açmıştır. 

Sonuç olarak kış mevsiminin sahilde son derece ılık, Çamlıhemşin’in iç kısımlarında serin ve 

yüksek dağlık alanlarda ise şiddetli geçtiği söylenebilir. 

Nisan ve Mayıs aylarının tamamını, Haziran ayının ise ilk yarısını içerisine alarak 2,5 

ay süren ilkbahar mevsimi günlük ortalama sıcaklıkların 10-19 °C arasında seyrettiği bir 

döneme karşılık gelir. Doğanın canlanmaya başladığı bu dönemde yöre ekonomisinin temelini 

oluşturan çay bitkisi de ilk sürgününü verir. Sıcaklığın artmasına bağlı olarak yaylacılık 

faaliyeti bu dönemde başlar. Keza bu mevsim ilçeye olan turizm akımının da hızlanmaya 

başladığı  dönemi kapsar. 

                                                 
1 Bu hesaba göre düşey istikamette yükselti  her 100 metre artırıldıkça sıcaklığın 0,5 °C düştüğü varsayımına 
dayanır. 
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Şekil 3.4. Günlük ortalama sıcaklıkların yıl içindeki seyrine göre Rize’de mevsim 

süreleri 

Sonbahar 77 gün

Kış 124 gün

Yaz 87 gün

İlkbahar 77 gün

17 Haziran

1 Nisan

12 Eylül

28 Kasım

 

 

Şekil 3.5. Rize’de aylık ortalama ve ekstrem sıcaklıkların yıl içindeki seyri 
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Şekil 3.6. Pazar’da aylık ortalama ve ekstrem sıcaklıkların yıl içindeki seyri 

 

Şekil 3.7. İkizdere’de aylık ortalama ve ekstrem sıcaklıkların yıl içindeki seyri 
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Yaz mevsimi aşağı yukarı Haziran ortalarında başlamakta ve Eylül ortasına kadar  

devam etmektedir. Üç ay süren bu mevsimde sıcaklıklar kıyıda ortalama 20 ile 23 °C, iç 

kısımlarda 15-20 °C arasında değişir. Gerek kıyıda gerekse iç kesimlerde maksimum ortalama 

sıcaklıklar 25 °C’yi, aylık maksimum sıcaklıklar ise 30 °C’yi bulmaz. Böylece yaz mevsimi 

sahada göreceli olarak serin ancak nemli geçer. Sıcaklığın 30 °C aştığı tropik yaz günleri ise 

görülmez. 

Geçiş mevsimlerinde olan sonbahar tıpkı ilkbahar gibi 77 gün yani yaklaşık 2,5 ay 

sürer. Bu dönem ilçe tarım ekonomisinde önemli bir yer tutan çay’ın son kez toplandığı, 

mısırın ise hasat edildiği döneme karşılık gelir. 

Aylık ortalama sıcaklıkların yıl içindeki seyri incelendiğinde (Çizelge 3.1, Şekil 3.5, 

3.6 ve 3.7), en düşük sıcaklığın ocak ayında, en yüksek sıcaklıkların ise Ağustos ayında 

olduğu görülmektedir. Burada dikkati çeken husus aylık ortalama sıcaklıkların yılın hiç bir 

döneminde 0 °C’nin altına düşmemesidir. Keza aylık minimum veya en düşük sıcaklık 

ortalamaları için de aynı durum söz konusudur. Buna karşın aylık maksimum ya da en yüksek 

sıcaklık ortalaması bakımından sahanın yaz aylarında bile 25 °C yi aşmaması yani “tropik yaz 

mevsiminin” yaşanmaması kayda değerdir. Gerek deniz kıyısındaki istasyonlar gerekse iç 

kesimdeki istasyon arasında sıcaklığın yıl içindeki seyri bakımından önemli farkların 

olmadığı görülmektedir. 

Sıcaklığın günün herhangi bir anında sıfır derecenin (0 °C) altına düştüğü gün donlu 

gün olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de sıcaklığın 0 °C’nin altına düşmeyeceği yani don 

olayının vuku bulmayacağı yer yoktur. Rize’de don ihtimalinin olduğu  5 aylık süre içerisinde 

ortalama donlu günler sayısı sadece 15 iken, Pazar’da bu süre 6 aya ve gün sayısı da 21 güne 

çıkmaktadır. Ancak şunu hatırlatmak gerekir ki, kıyıdan içeriye doğru gidildikçe donlu günler 

sayısı artar. Örneğin kıyı kesiminde don toprağa sadece bir kaç cm işlerken, orta kesimde 15 

cm ve yükseklerde 30 cm’yi aşan şiddetle toprağa işleyebilmektedir. Don olayı bir taraftan 

yörede yetiştirilen ürünün kalite ve miktarını etkilemekte diğer taraftan da meyve çiçeklerinin 

zarar görmesine yol açmaktadır. 

Sıcaklık genliği (amplütüd), en soğuk ay ile en sıcak ayın ortalama sıcaklıkları 

arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, Rize’de sıcaklık amplütüdü 16,2 °C, 

Pazar’da 15,6 °C ve İkizdere’de 15,5 °C’dir. Uzun yıllar yapılan ölçümler sonucu en düşük 
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sıcaklıklar (minimum) Rize ve Pazar’da Şubat ayında sırasıyla -1,9 °C ve -2,3 °C şeklinde 

gerçekleşirken, en yüksek (maksimum) sıcaklıklar Rize’de Ağustos ayında 29,4 °C ve 

Pazar’da Temmuz ayında  29,6 °C olarak tespit edilmiştir (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1. Rize, Pazar ve İkizdere’nin sıcaklıkla ilgili rasat değerleri (°C) 

Rize Rasat süresi I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Yıllık 
Aylık ortalama sıcaklıklar  75 6,6 6,5 7,9 11,5 15,8 20,0 22,5 22,7 19,7 16,0 12,0 8,6 14,1 
Maksimum ortalama 
sıcaklıklar  75 10,5 10,5 11,7 15,1 19,1 23,1 25,5 26,0 23,5 20,2 16,3 12,7 17,8 
Minumum ortalama sıcaklıklar  75 3,7 3,5 4,7 8,3 12,5 16,4 19,3 19,6 16,6 12,9 9,0 5,6 11,0 
Aylık maksimum sıcaklıklar  75 17,8 19,3 21,9 26,6 28,0 28,3 29,2 29,4 27,7 26,6 23,5 20,4 24,9 
Aylık minumum sıcaklıklar  75 -1,1 -1,9 -0,7 3,2 7,7 12,3 15,9 16,2 12,2 7,7 3,6 0,4 6,3 
Donlu günler sayısı 40 4,0 4,2 2,8 2,0               2,0 15,0 
               
Pazar Rasat süresi I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Yıllık 
Aylık ortalama sıcaklıklar  41 6,0 6,0 7,6 11,4 15,4 19,3 21,6 21,6 18,7 15,0 10,9 7,8 13,4 
Maksimum ortalama 
sıcaklıklar 41 9,7 9,9 11,3 15,3 18,9 23,0 25,1 25,4 23,2 19,5 15,4 11,8 17,4 
Minumum ortalama sıcaklıklar  41 3,1 3,0 4,4 8,0 11,7 15,2 18,2 18,4 15,4 11,6 7,7 4,8 10,1 
Aylık maksimum sıcaklıklar  41 16,8 19,1 21,1 26,3 27,3 29,0 29,6 28,5 28,3 26,1 22,8 19,5 24,5 
Aylık minumum sıcaklıklar  41 -1,6 -2,3 -1,1 2,3 6,8 11,3 14,3 14,9 11,2 6,2 2,5 -0,5 5,3 
Donlu günler sayısı 40 5,8 5,5 3,7 2,3             1,0 3,0 21,3 
               
İkizdere Rasat süresi I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Yıllık 
Aylık ortalama sıcaklıklar  22 3,5 3,8 6,4 10,7 13,4 16,3 18,7 19 16,4 12,4 8,1 5 11,1 
Maksimum ortalama 
sıcaklıklar  22 8,1 8,7 12,1 17,3 19,7 22,4 23,3 23,9 22,2 18,2 13,4 9,6 16,6 
Minumum ortalama sıcaklıklar  22 0,1 0,3 2,4 6,5 9,4 12,3 15,5 15,5 12,6 8,6 4,7 1,7 7,5 

Kaynak: DMİ, 2005. 

Sonuç olarak, genelde Doğu Karadeniz, özelde de bu saha sıcaklık rejimi bakımından 

tipik bir suptropikal-okyanusal özellik gösterir (Erinç, 1945:120-123). Daha açık bir ifade ile 

saha, yıllık sıcaklık farklarının en düşük, mevsimler arasındaki sıcaklık geçişi en yavaş, 

denizel etkilerin en kuvvetli, kışları ılık, yazları göreceli olarak serin ya da sıcak olmayan, bir 

özelliğe sahiptir. Ancak bu noktada akılda tutulması gereken husus daha öncede ifade edildiği 

gibi, kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklığın yükseltiye bağlı olarak düştüğü, donlu 

gün sayısının arttığı, sıcaklık genliğinin fazlalaştığı, denizelliğin azalarak karasallığın 

arttığıdır. 

3.2.2. Basınç 

Hava basıncı, belirli bir yerdeki atmosferin ağırlığıdır. Atmosfer basıncı havanın 

yoğunluğu ile ilgili bir durumdur. Nitekim yükselti arttıkça hava basıncı giderek artan bir 

tempo ile azalmaktadır. Keza basınç ile havanın sıcaklık derecesi arasında da sıkı bir bağlantı 

bulunmaktadır (Erinç, 1996:78-79).  
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Çizelge 3.2. Rize ve Pazar’da aylık ortalama ve ekstrem basınç değerleri (mb) 

Rize 
Rasat 
süresi I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

yıllık 
ortalama 

Ortalama basınç 27 1018,3 1017,9 1016,4 1013,2 1013,3 1011,6 1010,0 1010,9 1014,3 1017,2 1018,1 1017,8 1014,9 
Maksimum 
basınç 39 1030,7 1030,5 1029,1 1024,2 1021,9 1019,6 1016,8 1018,3 1023,3 1027,5 1028,3 1029,9 1025,0 
Minumum 
basınç 39 1002,5 1002,2 1000,3 999,8 1002,9 1001,2 1001,4 1003,2 1004,2 1006,2 1004,7 1002,5 1002,6 
               

Pazar 
Rasat 
süresi I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

yıllık 
ortalama 

Ortalama basınç 27 1011,1 1009,8 1008,2 1005,2 1005,1 1003,5 1002,1 1003,0 1005,8 1008,7 1009,6 1009,8 1006,8 
Maksimum 
basınç 19 1022,5 1022,3 1021,0 1015,9 1013,6 1011,2 1008,4 1009,2 1014,1 1018,6 1019,1 1021,3 1016,4 
Minumum 
basınç 19 995,7 994,7 992,6 991,6 993,9 993,1 994,4 995,5 995,1 998,3 997,1 995,7 994,8 

Kaynak: DMİ, 2005 

İkizdere istasyonu basınca ilişkin ölçümler yapmadığı için, yörenin basınç özelliklerini 

Rize ve Pazar’a göre değerlendireceğiz. Rize’de yıllık ortalama basınç 1015 milibar (mb), 

Pazar’da 1007 mb’dır (Çizelge 3.2). Şekil 3.8’de açıkça görüldüğü üzere, Rize’nin basınç 

değerleri Pazar’dan daha yüksektir. Her iki istasyon içinde Ocak ayında basıncın en yüksek 

değere ulaştığı, Temmuz ayında ise en düşük değere indiği gözlenmektedir. Keza hem Rize, 

hem de Pazar istasyonlarında basınç değerleri ısınmanın etkisiyle ilkbahardan itibaren yıllık 

ortalamanın altına düşmeye başlayarak yazın en alt düzeye inmekte ve sonbaharda havaların 

soğumaya başlamasıyla tekrar yıllık ortalamanın üzerine yükselmektedir. Buna ek olarak, 

kıyıdan iç kesimlere doğru çıkıldıkça yükselti ve sıcaklığa bağlı olarak hava basıncının 

azaldığı, özellikle yaylaların yer aldığı yüksek kesimlerde ve Kaçkar Dağları’nın zirve 

kısımlarında en düşük değerlere inmektedir.  

3.2.3. Rüzgârlar 

Rüzgâr hava basıncı ile sıkı sıkıya ilişkilidir. Çünkü atmosferdeki basınç farkları 

rüzgârı yaratmaktadır. Böylece yüksek basınçlı alanlardan alçak basınçlı alanlara doğru 

meydana gelen hava hareketi rüzgâr olarak tanımlanmaktadır (Erinç, 1996; Erol, 1991).  

Rize, Pazar ve İkizdere istasyonların baz alarak oluşturduğumuz rüzgâr gülü (Şekil 

3.9), sahanın rüzgâr özellikleri hakkında önemli işaretler sunmaktadır. Kıyıyı temsil eden 

Rize ve Pazar’da en kuvvetli rüzgâr güneybatı (SW) yönünden yani dağlık alandan denize 

doğru esmektedir. İç kısımda yer alan İkizdere’ye gelince her ne kadar kuzeybatı rüzgârları 

(NW) hakim yön olmakla birlikte, doğu (E) ve güneydoğudan (SE) esen ve esasında dağlık 

alandan kaynaklanan ve bir akarsuyun vadisi boyunca kanalize olan rüzgar birlikte 

düşünüldüğünde en fazla esmenin güney kökenli olduğu görülmektedir. Bu durumun yani 
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Kaçkar Dağlarından Karadeniz’e doğru esen rüzgârın bu denli etkin olması Erinç’in (1945, 

1961, 1996) farklı yerlerde işaret ettiği gibi kış mevsiminde bir yüksek basınç alanı olan Doğu 

Anadolu’dan bir alçak basınç alanı olan Karadeniz’e doğru hava hareketinin yönelmesi ve 

bunun sonucunda güney sektörlü rüzgârların dağlık sahadan kıyıya doğru esmesi ile ilişkilidir. 

Fön adı verilen ve sıklıkla kışın esen bu rüzgârlar estiğinde nem ve basınç azalmakta, yağış 

sona ermekte ve sıcaklıklar yükselmektedir. 

Şekil 3.8. Rize ve Pazar’da ortalama ve ekstrem basınç değerlerinin yıl içindeki seyri 
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Denizden kıyıya doğru esen kuzey sektörlü rüzgârların dağlık alan kaynaklı fön 

rüzgârları kadar etkili olamadığı görülmekle birlikte, İkizdere’de kuzey ve kuzeybatı yönlü 

rüzgârların etkili olduğu görülmektedir. Bu durum denizden vadi boyunca içeri sokulan ve 

burada kanalize olarak şiddetini artıran rüzgarların varlığı ile ilgilidir. Aynı durumun daha da 

belirgin şekilde Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinden kaynaklarını alan Doğu Karadeniz’in 

en büyük akarsu ve vadi sistemine sahip olan Fırtına Deresi içinde geçerli olduğu arazi 

gözlemlerimizden sabittir. Son olarak yörede etkili olan kuzey sektörlü rüzgarlar çoğunlukla 

yağış getirirken, güney sektörlü rüzgârlar tam aksine sıcak ve kurak kurak bir hava getirir. 
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Şekil 3.9. Rize, Pazar ve İkizdere’nin rüzgâr gülü 
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3.2.4. Nemlilik  

Atmosferdeki su buharına havanın nemliliği denilmektedir. Hava nemliliği ile sıcaklık 

ve yağış koşulları arasında yakın bir ilişki vardır. Nispi nem ile sıcaklık ters orantılı iken, 

yağış doğru orantılıdır. Hava sıcaklığı arttığı oranda havanın nem alma kapasitesi artar. Yine 

hava basıncı arttıkça doyma miktarı artar ve bu nedenle atmosferin alt katlarında su buharı 

çoktur, yükseldikçe basıncın azalması ve sıcaklığın düşmesi sonucu nemlilik azalma gösterir 

(Erol, 1991; Erinç, 1996). 
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Çizelge 3.3. Rize, Pazar ve İkizdere’de aylık ortalama nisbi nem değerleri (%) 

İstasyon Rasat süresi I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Yıllık 
Rize 72 74,1 73,3 75,7 76,6 78,4 76,7 78,5 79,3 79,9 80,1 77,0 74,1 77,0 
Pazar 41 69,4 69,1 71,2 72,4 75,6 75,0 77,2 77,4 76,5 74,8 71,2 68,8 73,2 
İkizdere 22 71 69 67 69 77 79 83 82 79 78 74 71 74 

Kaynak: DMİ, 2005 

Aylık ortalama sıcaklık ile nispi nemin yıl içindeki seyrini gösteren Şekil 3.10 

incelendiğinde, hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemde nemin yükseldiği, sıcaklığın 

düştüğü kış aylarında yıllık ortalamanın altına düştüğü görülmektedir. Nemliliğin yüksek 

oluşu gür bir doğal bitki örtüsünün gelişmesine yardımcı olmakla birlikte, ortalama nemin 

yazın %80’lere varması (Çizelge 3.3) özellikle kıyı kesimde yaşam kalitesini düşürücü 

(bunaltıcı hava, romatizma ve tüberküloz hastalıkların yaygın olması vb.) etki yaratmaktadır 

(Tandoğan, 1971:241-242). Ayrıca yüksek nemlilik her türlü araç-gereç, eşya, mobilya vb. 

maddelerin çürüme sürecini hızlandırmaktadır. Bununla birlikte yüksek nemlilik yöredeki 

yaylacılığı olumlu etkilemektedir. Daha doğru bir ifade ile yaylaya çıkış nedenlerinden birini 

de oluşturmaktadır. Keza nispi nemin yüksekliği yöre ve ilçe için büyük bir gelir kaynağı olan 

çay tarımının gelişmesine elverişli bir ortam sağlamaktadır. 

Şekil 3.10. Rize, Pazar ve İkizdere’de aylık ortalama sıcaklık ile nispi nemin yıl içindeki seyri 
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3.2.5. Yağış 

Yağış çok geniş bir kavramı ifade eder. Yağış denince genelde sıvı halindeki yağışlar 

yani yağmur akla gelmektedir. Halbuki yağış kavramı bunun çok ötesinde geniş bir 

terminolojiye sahiptir. Yağış yerde yoğunlaşma biçiminde (çiğ, kırağı, kırç), katı halde (kar), 

buz taneciği şeklinde (dolu ve grezil) ve nihayet sıvı halinde (yağmur) dört ayrı şekilde 

görülmektedir (Erol, 1991). Ancak bunlar içerisinde iklim bilimi (klimatoloji) açısından en 

fazla önem arz eden yağmur ve kar şeklindeki yağışlardır. 

Çamlıhemşin’in yağışla ilgili özelliklerini değerlendirirken, daha önceki istasyonlara 

ek olarak bu ilçede 22 yıl faaliyet gösteren yağış istasyonunun verileri de kullanılmıştır 

(Çizelge 3.4). Yağışın mevsimlere dağılışı belirlenirken, hem sıcaklığa göre belirlenmiş 

gerçek mevsimler (Şekil 3.13), hem de pratikte kullanılan mevsimlere göre dağılım (Şekil 

3.12) yapılmıştır. Çünkü sıcaklığa göre belirlenmiş gerçek mevsimlerde yağışın dağılımını 

belirlemek için günlük ortalama yağış verilerine ihtiyaç vardır. Bu veriler ise sadece Rize 

istasyonunda tutulmuştur. Bu nedenle diğer istasyonlarda yağış mevsimler itibariyle 

dağılımında takvime dayalı bilenen mevsimler kullanılmıştır. 

Çizelge 3.4. Rize, Pazar, Çamlıhemşin ve İkizdere’nin aylık ortalama yağış değerleri (mm) 

İstasyon Rasat süresi I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 
Yıllık 
toplam 

Rize 27 210,8 183,2 140,3 90,6 99,8 136,4 138,5 178,8 236,5 308,2 246,3 252,1 2221,3 
Pazar 27 179,2 147,8 109,5 71,5 79,5 140,1 136,8 175,8 222,5 295,0 240,7 220,7 2019,1 
İkizdere 21 105,6 81,1 65,4 74,9 92,6 89,4 70,5 56,4 72,9 136 133,2 116,7 1094,7 
Çamlıhemşin 22 97,9 80,5 84,5 88,2 82 113,4 108,3 90,5 126,6 166,9 147,1 143,1 1329,0 
Kaynak: DMİ, 2005              

Bilindiği gibi Rize yöresi Türkiye’nin en yağışlı sahasıdır. Karadeniz’de kıyıdan 

içeriye doğru gidildikçe yağış tıpkı sıcaklık gibi azalır. Nitekim çizelge 4’de görüldüğü üzere, 

kıyıda yer alan Rize ve Pazar’da yıllık toplam yağış miktarı 2000 milimetrenin (mm) üzerinde 

iken, bu miktar 500 m yükseltide yer alan Çamlihemşin’de 1329 mm ve 800 m yükseltide 

bulunan İkizdere’de 1095 mm’ye düşmektedir. Bu durum, kuzey sektörlü rüzgârlarla 

denizden gelen nemli havanın içindeki yağışın en büyük kısmını kıyı kesimine bıraktığını, 

içeriye doğru girdikçe etkisini kaybetmeye başladığını işaret etmektedir. Dolayısıyla kıyı ile 

iç kesim ve dağlık kuşak arasında yağışın düşme miktarları büyük ölçüde farklılaşmaktadır. 
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Şekil 3.11. Rize, Pazar, Çamlıhemşin ve İkizdere’de aylık ortalama yağışın yıl içindeki seyri 
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Şekil 3.12. Rize, Pazar, İkizdere ve Çamlıhemşin’de yıllık yağışın mevsimlere dağılımı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ne kadar Çamlıhemşin’de en az yağış yazın düşmekle birlikte, yaz kuraklığından 
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Şekil 3.13. Rize’de yıllık yağışın gerçek mevsimlere göre dağılımı 
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Kıyı ile iç kesim arasında yağışın mevsimlere ve aylara dağılışı bakımında iki noktada 

fark görülmektedir. İlki, iç kesimde yer alan İkizdere ve Çamlıhemşin’de yağış aylara ve 

mevsimlere daha düzenli dağılmaktadır. İkincisi, bu iki istasyonda yaz en az yağışın düştüğü 

mevsimdir. Yıllık yağışın gerçek mevsimlere göre dağılımını gösteren ve Rize istasyonunu 

esas alan şekil 3.13 incelendiğinde ise, en fazla yağışın sonbahar yerine kışın düştüğü, ikinci 

sırada sonbaharın geldiği, en az yağışın ise yine ilkbaharda alındığı saptanmıştır. 

Yağışla ilgili tüm bu açıklamalarda anlaşılacağı üzere, yörede yağışlı gün sayısı kıyı 

kesimde 160 gün civarında yani yılın yaklaşık yarısına yakın iken, İkizdere’de bu sayısı 140 

güne inmektedir. Bunun sonucu yörede açık gün sayısı bir hayli düşüktür (ortalama 63 gün). 

Yörede en fazla açık gün sayısı eylül ve özellikle ekim ayına rastlar. Yörede ve ilçede yağışın 

fazla olması, doğal olarak açık gün sayısının azlığına, bunun yanında kapalı ve bulutlu gün 

sayısının ise fazlalığına yol açmaktadır. Nitekim neredeyse yılın yarıya yakınında hava 

bulutlu veya kapalıdır (Çizelge 3.5).  

Kar yağışları kıyıda kasım sonunda başlayıp mart sonuna kadar aralıklarla devam 

ederken, iç kesimde (300-1000m’ler arasında) ekim sonunda başlar ve mayıs başına kadar 

devam eder. Halbuki yüksek köylerde, yayla ve dağlık kuşakta eylül başından itibaren kar 

yağışlarının düştüğü ve haziran başına kadar devam ettiği bilinmektedir (Tandoğan, 

1971:239). Kar yağışlı toplam gün sayısı Rize’de 13,4, Pazar’da 16 ve İkizdere’de 32,4 

gündür (Çizelge 3.5). Ancak kıyı kesimde kar yağışı her sene olmamaktadır. Toplam karla 
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örtülü gün sayısı  Rize’de 21, Pazar’da 28 gün iken Çamlıhemşin gibi iç kesimde yer alan 

İkizderede 141 gün yağan kar yerde kalmaktadır. En yüksek kar kalınlığı kıyıda yer alan 

Rize’de 88 cm ve Pazar’da 108 cm iken, orta ve yüksek kesimlerde 3 m’yi bulur hatta coğu 

zaman aşar (Tandoğan, 1971:240).  

Çizelge 3.5. Rize, Pazar ve İkizdere istasyonlarının yağışla ilgili gün sayıları 

Rize 
Rasat 
süresi I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

Yıllık 
toplam 

Ortalama açık günler sayısı 39 4,1 4,4 5,3 5,0 5,7 6,8 5,0 3,8 7,6 6,6 7,2 4,3 65,7 
Ortalama bulutlu günler sayısı 39 14,7 13,4 13,4 15,0 17,2 16,7 15,1 15,5 15,0 15,3 14,3 14,9 180,4 
Ortalama çiğli günler sayısı 39 5,8 4,5 5,7 7,4 8,1 7,8 7,9 11,4 14,2 13,1 11,0 6,5 103,5 
Ortalama dolulu günler sayısı 25 1,7 2,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0     1,0 1,3 2,0 13,1 
Ortalama sisli günler sayısı 39 1,6 2,4 2,2 2,7 2,8 1,0         1,0 1,0 14,7 
Ortalama kapalı günler sayısı 39 12,7 11,2 13,4 10,8 9,6 7,0 11,4 11,4 8,7 9,7 9,8 12,2 127,9 
Ortalama fırtınalı günler sayısı 35 1,9 2,1 1,7 1,7 1,5 1,2 1,0 1,2 1,9 1,5 2,0 1,3 18,9 
Ortalama kar yağışlı günler sayısı 36 3,7 3,6 2,0               1,7 2,5 13,4 
Ortalama kırağılı günler sayısı 38 4,5 3,8 2,9 1,0 1,0           1,5 3,2 17,9 
Ortalama orajlı günler sayısı 39 1,0 1,2 1,0 1,1 2,6 3,2 2,9 3,3 4,2 2,6 2,0 1,5 26,6 
Ortalama yağışlı günler sayısı 39 13,3 11,3 13,3 13,4 14,7 14,0 14,2 14,5 14,6 15,1 13,0 14,8 166,1 
Ortalama karla örtülü günler sayısı 27 4,2 5,9 3,5               2,0 5,8 21,4 
               

Pazar 
Rasat 
süresi I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

Yıllık 
toplam 

Ortalama açık günler sayısı 39 3,9 4,4 4,2 4,1 4,2 5,8 5,0 3,8 5,7 6,4 6,2 4,7 58,4 
Ortalama ciğli günler sayısı 39 12,5 11,3 12,2 13,0 15,2 14,3 11,6 13,4 12,7 13,3 12,5 12,6 154,5 
Ortalama bulutlu günler sayısı 39 5,2 5,0 6,2 10,5 14,5 15,0 14,8 16,0 16,5 15,6 11,8 7,0 138,1 
Ortalama dolulu günler sayısı 25 1,7 1,6 1,3 1,0 5,0 1,5 3,0 2,0 3,0 2,0 1,3 1,4 24,7 
Ortalama sisli günler sayısı 39 1,7 2,0 2,7 3,8 2,8 2,8     1,0 1,0 1,0 1,0 19,8 
Ortalama kapalı günler sayısı 39 14,8 13,2 14,7 13,1 12,0 10,0 14,9 14,2 11,7 11,9 11,9 14,0 156,4 
Ortalama fırtınalı günler sayısı 19 2,2 1,9 1,9 2,9 2,0 1,6 1,0 4,0 1,8 1,4 1,9 2,4 24,9 
Ortalama kar yağışlı günler sayısı 33 3,2 3,5 2,7 2,0             2,0 2,5 16,0 
Ortalama kırağılı günler sayısı 38 4,7 4,6 3,4 1,2             1,4 3,8 19,1 
Ortalama orajlı günler sayısı 39 1,4 1,6 1,0 1,5 2,4 4,1 3,2 4,1 3,9 2,6 2,1 1,7 29,5 
Ortalama yağışlı günler sayısı 39 12,7 10,7 12,9 12,6 13,5 13,3 13,2 13,9 13,9 14,7 12,4 13,4 157,2 
Ortalama karla örtülü günler sayısı 27 5,3 7,7 4,1 3,0             2,7 5,6 28,4 

İkizdere 
Rasat 
süresi I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 

Yıllık 
toplam 

Ortalama açık günler sayısı 22 5,8 5 5,9 5,1 4,1 5,4 2,8 3,6 6,9 8,3 6,4 5,8 65,1 
Ortalama bulutlu günler sayısı 22 16,5 13,4 14,7 15 17,3 15,7 12,2 13,9 14,3 13,8 14,2 16,1 177,1 
Ortalama dolulu günler sayısı 22     0,1   0,1 0,2   0 0,1   0,1 0,1 0,7 
Ortalama sisli günler sayısı 22 1,9 3 6,6 7,9 8 5 9,2 6 4,2 3,9 2,4 1,5 59,6 
Ortalama kapalı günler sayısı 22 8,7 9,9 10,4 9,8 9,6 8,9 16 13,5 8,8 9 9,4 9 123,0 
Ortalama kar yağışlı günler sayısı 22 8,8 8 5,3 1 0,1        0,2 3,5 5,5 32,4 
Ortalama kırağılı günler sayısı 22 5,5 3,6 1,8 0,1           0,1 0,8 3,8 15,7 
Ortalama orajlı günler sayısı 21 0,2 0 0,4 1 4 4,1 2,4 2,4 2,5 1,2 0,5 0,2 18,9 
Ortalama yağışlı günler sayısı 21 11,5 11,7 10,7 11,9 14,2 13,2 11,9 11,2 10,2 11,9 11,4 11,3 141,1 
Kaynak: DMİ, 2005               

Sisli günler özellikle iç kesimler ve Çamlıhemşin ilçesi için önem arz etmektedir. 

Çünkü yükseltinin 1500-2000 metreyi aştığı kesimlerden itibaren, özellikle de yayla 

kuşağında yazın öğleden sonra, denizden gelen hava kütlelerinin yer şekline bağlı olarak hafif 

hafif ve yataya yakın şekilde yükselerek soğuması sonucu çoğunlukla vadiler boyunca çok 

yoğun sis meydana gelir (Tandoğan, 1971:240). Nitekim  sisli gün sayısı Rize’de sadece 15, 

Pazar’da 20 iken, 800 m yükseltide yer alan İkizdere’de 60 gün olması sisin esasında iç 

kısımlarda arttığını ortaya koymaktadır (Çizelge 3.5). Yoğun sis kaybolma, yırtıcı hayvanlar 
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tarafından saldırıya uğrama tehlikesi ve görüş açısının kaybolması nedeniyle hem yayladaki 

yerli halkı ve hayvanları hem de ilçeye gelen turistleri olumsuz etkilemektedir. 

Çizelge 3.6. Thornthwaite metoduna göre Rize, Pazar ve İkizdere’nin su bilançosu 

Rize I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık 
Aylık Ortalama Sıcaklık (° C) 6,6 6,6 7,9 11,6 15,8 19,9 22,5 22,6 19,7 16 12 8,6 14,15 
Aylık Sıcaklık İndisi (i) 1,52 1,52 2 3,58 5,71 8,1 9,75 9,81 7,97 5,82 3,76 2,27 61,81 
Potansiyel Evapotranspirasyon 
(mm) 

17,64 17,64 23,05 40,82 64,64 91,12 109,4 110,1 89,76 65,86 42,93 26,15 699,1 

Enlem Düzeltme Katsayısı 0,83 0,83 1,03 1,11 1,25 1,26 1,27 1,19 1,04 0,96 0,82 0,8   
Düzeltilmiş Evapotranspirasyon 
(mm) 

14,64 14,64 23,74 45,31 80,8 114,8 138,9 131 93,35 63,23 35,2 20,92 776,58 

Aylık Ortalama Yağış (mm) 230,3 191,4 162,9 97,6 98 133,1 144,8 193,5 249,3 286,8 261,5 251,4 2300,6 
Faydalı Su yedeği (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Hakiki Evapotranspirasyon (mm) 14,64 14,64 23,74 45,31 80,8 114,8 138,9 131 93,35 63,23 35,2 20,92 776,58 
Su fazlası (mm) 215,7 176,8 139,2 52,29 17,2 18,29 5,88 62,47 156 223,6 226,3 230,5 1524 

Su Noksanı (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akış (mm) 107,8 142,3 140,7 96,51 56,85 37,57 21,73 42,1 99,03 161,3 193,8 212,1 1311,9 
Nemlilik Oranı 14,73 12,07 5,86 1,15 0,21 0,16 0,04 0,48 1,67 3,54 6,43 11,02 57,36 

              
Pazar I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık 
Aylık Ortalama Sıcaklık (° C) 5,9 5,8 7,4 11,3 15,2 19,1 21,6 21,7 18,6 14,8 10,6 7,6 13,3 
Aylık Sıcaklık İndisi (i) 1,28 1,25 1,81 3,44 5,38 7,61 9,16 9,23 7,31 5,17 3,12 1,88 56,65 
Potansiyel Evapotranspirasyon 
(mm) 

16,94 16,54 23,27 42,13 63,84 87,94 104,5 105,2 84,73 61,5 38,51 24,16 669,23 

Enlem Düzeltme Katsayısı 0,83 0,83 1,03 1,11 1,25 1,26 1,27 1,19 1,04 0,96 0,82 0,8   
Düzeltilmiş Evapotranspirasyon 
(mm) 

14,06 13,73 23,97 46,76 79,8 110,8 132,7 125,2 88,12 59,04 31,58 19,33 745,05 

Aylık Ortalama Yağış (mm) 179,2 147,8 109,5 71,5 79,5 140,1 136,8 175,8 222,5 295 240,7 220,7 2019,1 
Faydalı Su yedeği (mm) 100 100 100 100 99,7 100 100 100 100 100 100 100 100 
Hakiki Evapotranspirasyon (mm) 14,06 13,73 23,97 46,76 79,8 110,8 132,7 125,2 88,12 59,04 31,58 19,33 745,05 
Su fazlası (mm) 165,1 134,1 85,53 24,74 0 29,29 4,09 50,64 134,4 236 209,1 201,4 1274,1 
Su Noksanı (mm) 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Akış (mm) 82,57 108,3 96,93 60,83 30,42 29,86 16,97 33,81 84,09 160 184,6 193 1081,4 
Nemlilik Oranı 11,75 9,77 3,57 0,53 0 0,26 0,03 0,4 1,52 4 6,62 10,42 48,87 

              
İkizdere I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık 
Aylık Ortalama Sıcaklık (° C) 3,5 3,8 6,4 10,7 13,4 16,3 18,7 19 16,4 12,4 8,1 5 11,14 
Aylık Sıcaklık İndisi (i) 0,58 0,66 1,45 3,16 4,45 5,98 7,37 7,55 6,04 3,96 2,08 1 44,28 
Potansiyel Evapotranspirasyon 
(mm) 

12,05 13,31 24,94 46,33 60,76 76,94 90,8 92,55 77,51 55,34 33,13 18,52 602,2 

Enlem Düzeltme Katsayısı 0,83 0,83 1,03 1,11 1,25 1,26 1,27 1,19 1,04 0,96 0,82 0,8   
Düzeltilmiş Evapotranspirasyon 
(mm) 

10 11,05 25,69 51,43 75,96 96,95 115,3 110,1 80,61 53,13 27,16 14,82 672,25 

Aylık Ortalama Yağış (mm) 105,6 81,1 65,4 74,9 92,6 89,4 70,5 56,4 72,9 136 133,2 116,7 1094,7 
Faydalı Su yedeği (mm) 100 100 100 100 100 92,45 47,64 0 0 82,87 100 100 100 
Hakiki Evapotranspirasyon (mm) 10 11,05 25,69 51,43 75,96 96,95 115,3 104 72,9 53,13 27,16 14,82 658,43 
Su fazlası (mm) 95,6 70,05 39,71 23,47 16,64 0 0 0 0 82,87 106 101,9 436,27 
Su Noksanı (mm) 0 0 0 0 0 7,55 44,81 53,74 7,71 0 0 0 0 

Akış (mm) 47,8 58,93 49,32 36,39 26,52 13,26 6,63 3,31 1,66 42,26 74,15 88,02 448,25 
Nemlilik Oranı 9,56 6,34 1,55 0,46 0,22 -0,08 -0,39 -0,49 -0,1 1,56 3,9 6,88 29,41 

Kaynak: DMİ, 2005 ve Thornthwaite formüle dayalı hesaplamalar          
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Şekil 3.14. Thornthwaite metoduna göre Rize, Pazar ve İkizdere’nin su bilançosu diyagramları 
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3.2.6. İklim Tipinin Belirlenmesi 

Bir yerin iklim tipini belirlemek amacıyla genellikle yağış etkinliğine dayalı formüller 

yardımıyla oluşturulan su bilançosu kullanılmaktadır. İklim tipini saptamak için pek çok 

formül önerilmiş olmakla birlikte en sık kullanılan ve tercih edilen Thornthwaite yöntemidir. 

Bu yönteme göre bir yerin iklim tipi, yağış ve sıcaklık etkinlik indisi, kuraklık ve nemlilik 

indisi ve son olarak potansiyel evapotranspirasyon oranı hesaplanarak ortaya konabilmektedir 

(Çiçek, 1996:34-36). Bu metodu baz alarak hem Çiçek (1995:90; 1996:70) hem de 

tarafımızdan yapılan analiz sonucu (Çizelge 3.6), Rize, Pazar ve İkizdere yöresinin iklim tipi 

A B’ 2 r b’4 olarak tespit edilmiştir. Bunun anlamı, her ay nemli yani kurak mevsim olmadığı, 

toprakta su açığının bulunmadığı (Şekil 3.14), çok nemli, ikinci dereceden mezotermal 

(ılıman), denizel etkileri kuvvetli ya da karasallığı düşük bir iklim tipini işaret eder. Şekil 

3.14, Rize ve Pazar’da toprakta su noksanı hiç yokken, iç kısımda yer alan İkizdere’de 

Haziran-Eylül dönemindeki 4 ay boyunca su açığının olduğunu göstermektedir. Bu durum 

Çamlıhemşin ilçesinin iklim özellikleri bakımından kıyı kuşağından az da olsa farklı bir 

görünüm sergilediğini ortaya koymaktadır. 

Köppen tarafından yapılan dünya iklim sınıflandırmasına göre ılıman iklim kuşağında 

yer alan yöre (BME, 1998:4-1), Erinç’e (1945:123) göre Suptropikal-Okyanusal Tandoğan’a 

(1971:243) göre ılıman okyanusal veya denizel; Somuncu’ya (1994:260) göre  yarı 

kontinental ve yarı okyanusal bir iklime sahiptir. Fakat daha klasik bir ifade ile belirtilirse 

yörenin iklimi, denizel etkilerin hakim olduğu kışları serin, yazları ılık, her mevsim yağışlı 

Karadeniz iklimi olarak bilinen tipin Doğu Karadeniz iklimi alt grubuna dahil olan bir 

özelliğe sahiptir. 
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3.3. Doğal Bitki Örtüsü  

Doğu Karadeniz Bölgesinde, Türkiye’nin en yağışlı yöresi durumundaki Rize-Hopa 

Yöresinde yer alan Çamlıhemşin ilçesinin idari alanı, başta iklim olmak üzere diğer fiziki 

etmenlerin (yükselti, orografik uzanış, bakı, jeolojik-jeomorfolojik yapı, eğim ve toprak 

örtüsü) etkisiyle çeşitli türlerden oluşan gür bir orman örtüsü ile kaplıdır. Genel olarak bir 

değerlendirme yapıldığında; sadece Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bitki türlerinin 

sayısı 6000’nin üzerindedir. İklim konusunda belirtildiği gibi, bu yörenin 0-1000 metre 

arasındaki sahil kuşağı çok nemli ve ılıman; 1000 metrenin üstündeki yüksek kesimleri ise 

çok nemli ve soğuktur. Orman örtüsü açısından 1000 m.nin üzerindeki sahanın en önemli 

özelliği, doğu ladini (Picea orientalis) ormanlarının bu alandaki mevcudiyetidir (Şekil 3.16). 

Ayrıca, Kafkas, Akdeniz, Hirkano-Öksin ve Avrupa-Sibirya flora bölgelerinin karakteristik 

bitki türleri de belirtilen bu sahada yer almaktadır (Atalay, 1994:135).  

Türkiye’nin bitki bölgesi ayrımında paleoboreal orman florası veya kolşik flora2  

bölgesi içinde kalan Çamlıhemşin ilçe alanının % 47’si (yaklaşık 437 km2) kolşik flora 

türlerinden oluşan gür bir orman örtüsü tarafından kaplanmıştır (Çizelge 3.7. ve Şekil 3.15). 

Doğu Karadeniz Bölgesinde deniz ile yüksek dağların yan yana bulunması subtropikal-

oseanik karakterde nemli ve sıcak bir iklimin meydana gelmesine olanak tanımış ve bu iklime 

                                                 
2 Kolşik flora: Karadeniz’in doğu kıyısında Rusya’nın Tuapse limanı civarından başlayarak, Kafkasların güney 
yamaçları boyunca uzanır ve hemen hemen Rion havzasını içine alacak şekilde içeriye sokulur. Daha güneyde 
Küçük Kafkasların kenarından Karadeniz’e yaklaşan kolşik flora sektörü, Artvin’in biraz kuzeyinden geçecek 
şekilde batıya yönelerek, Soğanlı-Kaçkar silsilelerinin güney eteklerinde Trabzon civarına kadar uzanır. Kafkas 
dağlarının güneyindeki tarihi Kolşid (Colchis) ülkesine atfen verilen bir isimle Kolşik flora denilen ve gür orman 
özelliği gösteren bu bitki topluluğunun teşekkülünde yerel şartların rolü başta gelmektedir. Fridland, nemli 
subtropikal iklimin hüküm sürdüğü kolşik flora sektörünü morfolojik bakımdan alçak ovalar, taraçalar, dağ 
etekleri olmak üzere 3 kısma ayırmaktadır. Bunların her birine tekabül eden bitki örtüsü vardır. Alçak ovalar 
sahasındaki (Rion depresyonundaki) nemli topraklar ve bataklıklar kızılağaç (Alnus barbata) ve Pterokarya 
(Pterocarya fraxinifolia) ormanları ile örtülüdür. Bu ovalardan biraz yüksek seviyelerde bulunan akarsu 
taraçaları ile kıyı taraçaları üzerinde ekseriyetle meşeler (Quercus hartwissiana, Quercus imeretina) görülür. 
Daha yüksek seviyelerde meşe (Quercus iberica, Quercus hartwissiana), kayın (Fagus orientalis), kestane 
(Castanea sativa) gibi ağaçların çok bulundukları ormanlar mevcuttur. Bütünü ile ele alınınca kolşik floranın tür 
bakımından çok zengin olduğu görülmektedir. Yapraklı orman ağaçları arasında bulunan diğer türlerden bazıları 
şunlardır: ıhlamur (Tilia rubra, Tilia multiflora), Akçaağaç (Acer tataricun, A. Platanoıdes, A. Campestre, A. 
Pseudoplatanus), yabaneriği (Prunus laurocerasus), kızılcık (Cornus sanguina), gürgen (Carpinus betulus), 
kavak (Populus nigra, Populus alba, Populus tremula), söğüt (Salix alba), dişbudak (Fraxinus excelsior, 
Fraxinus oxyphylla), yabanelması (Pirus malus), Geyikdikeni (Crataegus monogyna), meşe (Quercus pontica, 
Quercus pedunculata, Quercus sesilıflora).  Kolşik flora sektöründe liyanlardan, ağaççıklardan ve otlardan 
mürekkep zengin bir ormanaltı formasyonu vardır. Liyan ve ağaçcıklar arasında ormangülü (Rhododendron 
flawum,R.ponticum, R.caucasicum), ormanasması (Clematis viticella), yabani asma (Vitis vinifera), cehri 
(Rhamnus colchica), yabangülü (Rosa gallica), ağaççileği veya ahıdutu(Rubus idaeus), kartopu (Viburnum 
opulus), çobanpüskülü (Ilex aquifolium, Ilex colchica), kurtbağrı (Ligusirum vulgare),yabani defne (Daphne 
pontica, D. Caucasica), şimşir (Buxus sempervirens), adi ardıç (Juniperus communis),sarmaşık (Hedera 
colchica, Hedera helix) sayılabilir (İnandık, 1961:96-97). 
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uygun olarak kıyı kuşağında yayvan yapraklı ağaçlardan ve zengin türdeki orman altı 

florasından oluşan gür bir orman formasyonu gelişmiştir. Bulunulan enleme göre, kolşik flora 

sektöründe sıcaklığın nispeten fazla oluşu, dağların yüksek noktalarından Karadeniz’e doğru 

esen fön karakterindeki sıcak rüzgârların mevcudiyetine bağlanmaktadır. Karadeniz’in doğu 

kısmında, yüzeydeki ılık suların devamlı buharlaşması havayı her zaman nemli tutmakta, 

nemli havanın dağ yamaçlarında yükselme olanağını buldukça yağış oluşturması, her 

mevsimin yağışlı geçmesine ve yıllık yağış tutarının artmasına neden olmaktadır. Bu elverişli 

sıcaklık ve yağış Kolşik floranın meydana gelmesinde en önemli etkeni oluşturmaktadır 

(İnandık,1961: 96-97).  

Çizelge 3.7.  Çamlıhemşin ilçesi arazi bölünüşü 

Arazi Bölünüşü Alan (km2)  
Orman Alanları 457,4 
Çıplak kayalık Alanlar 227,0 
Otlak Alanları 188,3 
Tarım Alanları 50,2 
Göl Alanı 1.3 
Yerleşim Alanları 1,2 
 İlçe Alanı 925,4 

                

Şekil 3.15. Çamlıhemşin ilçesinde arazi bölünüşünün oransal dağılımı 
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Şekil 3.16. Çamlıhemşin ilçesinde KB-GD doğrultusunda bitki örtüsü kesiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma alanın kuzey kesiminde 200 m. yükseltide başlayan orman  örtüsü, hüküm 

süren her mevsim yağışlı, ılıman iklim koşullarına bağlı olarak, orman altı florası bakımından 

oldukça zengindir. Yapraklı gür ağaçların çoğunlukta olduğu bu orman örtüsü, yükselti 

artışına paralel olarak kolşik özelliğini kaybederek yerini öncelikle karışık ormanlara, daha 

sonra koniferlere (iğne yapraklılara) terk eder. Koniferlerin üst kesiminde ise subalpin ve 

alpin çayırlar yer almaktadır (Şekil 3.16).  

Çamlıhemşin ilçesinde ormanın dağılışını etkileyen bir diğer faktör de insandır. Yüzey 

şekilleri, iklim ve bitki örtüsünün burada yaşayan insanların ekonomik faaliyet alanlarını 

sınırlandırması, orman alanlarının bir bölümünden ekonomik amaçlı olarak yararlanma 

zorunluluğu getirmiştir. Özellikle ilçenin kuzeybatısındaki orman alanları, çay tarımı için 

yoğun olarak tahrip edilmekle birlikte, iç kesimlerdeki diğer tarım alanları da ormanın 

açılmasıyla elde edilmiştir. İlçedeki orman alanları yer yer tarım ve otlak alanları ile kesintiye 

uğramakla birlikte, ilçenin doğusunda 2200m.ye kadar çıkabilmiştir (Harita 3.5). 
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Harita 3.5. Çamlıhemşin ilçesinin arazi kullanım ve bitki örtüsü haritası 
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Çamlıhemşin ilçesi orman alanları yükselti basamaklarına göre incelendiğinde, Fırtına 

Deresi vadisi boyunca 200- 500 m. arasındaki kuşakta kayın ağaçlarının hakim olduğu dikkati 

çekmektedir. Neme bağlı olarak dağların denize bakan yamaçlarında yetişen ve Kuzey 

Anadolu Dağları boyunca uzanan kayın ağaçları, bu kuşakta saf topluluklar oluşturmaktadır. 

Orman altı flora bakımından da zengin olan 200-500 m. arasındaki yükselti basamağında,  

Oplimenus undulatifolius, Clinopodium umbrosum, Bromus benekenii, Galeopsis bifida, 

Polygonum hydropiper, Phytolacca americana, Salvia glutinosa, Rubus platyphyllos, Athrium 

flix-foemina, Brachypodium sylvaticum, Sanicula europaea, Prunella vulgaris, Urtica dioica, 

Geranium purpureum, Pyeridium aquilinum, Rhododendron smirnovi, Rhododendron 

ungerni,Rhododendron cauasicum, Rhamnus imeritanus, Daphne glomerata vb. türler 

görülmektedir (BME, 1998:70; Atalay, 1994:115).   

İlçede 500-1000 m.ler arasındaki yükselti basamağı tür bakımından en zengin kuşağı 

oluşturmaktadır. Kestane(castanea sativa), kızılağaç(alnus glutinosa, alnus barbata), ıhlamur 

(tilia rubra), gürgen (carpinus betulus), kayın (fagus orientalis) ve ladin (picea orientalis) 

ağaçlarının karışık ormanlar oluşturduğu bu kuşakta kızılağaçlar, taban suyu seviyesinin 

yüksek olmasına bağlı olarak su kaynaklarına yakın yerlerde dağılış göstermektedir. Çalışma 

alanının kuzey kesiminde görülen gürgen ağaçları ise, çay bahçelerinin gelişimiyle orantılı 

olarak ortadan kalkmaya başlamıştır. Karışık ormanlar içerisinde  yer yer meşe (quercus) 

türleri de dikkati çekmektedir. Fırtına vadisinde bu  yükselti basamağı içerisinde şimşir 

(Buxus sempervirens) birlikleri de görülmektedir. Bunlardan en kayda değer olanı, 

Çamlıhemşin kasabasının güney-güneydoğusunda yer alan Aşağışimşirlik köyü ile Hala 

Deresi’nin doğusunda bu köye sınır olan Yukarışimşirlik köyünde birkaç dekar alan kaplayan, 

5-6m. boyunda, 35-40 cm. çapındaki şimşir topluluğudur (Atalay, 1994:137). Şimşir 

ağaçlarının varlığından dolayı buradaki iki köye Aşağışimşirli, Yukarışimşirli adlarının 

verilmiş olması toponimik bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. 

Çamlıhemşin ilçesi ormanlarının büyük bir bölümünü geniş yapraklı ve ladin karışık 

ormanlardan oluşmaktadır. Nitekim, 1500-2200 m.ler arasındaki orman örtüsü neredeyse 

tamamen bu iki türden meydana gelmektedir. Ladin, esas orman oluşumuna 1200 m. 

yükseltide başlamakta, 2000 metrenin üzerine çıkmamaktadır (Karamanoğlu, 1974:44). 

Çamlıhemşin ilçesinde 500 m.ler civarında kızılağaç, kestane ve ıhlamurlar arasında 

görülmeye başlayan ladin ağaçları,  1500m.’lerden sonra geniş topluluklar meydana getirir ve 

2200m.lere kadar görülebilmektedir (Şekil 3.15, Foto 3.7 ve 3.8). Yine 900 m.’lerde 
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görülmeye başlanan kayın ağaçları, 2000m.’ye kadar çıkabilmektedir. Bu metrelerden sonra 

hakim türler koniferler olup, çalışma alanının doğusunda ladin zonuna benzer zonlarda 

bulunan Kafkas köknarı (abies nordmanniana, ağabeyes cilicica), sarıçam (pinus sylvestris) 

türleri göze çarpmaktadır (Harita 3.5). Doğu Karadeniz Köknarı, Dünyada sadece Türkiye’nin 

Doğu Karadeniz Dağları’nda ve Kafkaslarda yetişmektedir. Türkiye’nin orman ağacı 

tohumları içinde en önemli dış satım ürünlerinden biri olduğundan, bu türün tohumlarına her 

yıl belirgin bir talep olmaktadır (Karaşahin,vd., 2002). Bu yükselti basamağında 1800-

2000m.ler arasında Çamlıhemşin havzasının güneyinde Hisarcık köyünün batısında saf 

karakterde fındık topluluklarına da  rastlanmaktadır (Atalay, 1994:137).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.7. Kıyıdan 1500 metreye kadar olan kuşakta yer alan yayvan yapraklı 

ağaçlardan oluşan orman örtüsü 

Çamlıhemşin ilçesinde ormanın üst sınırı 2200 m. olup bu yüksekliklerde subalpin ve 

alpin çayırları başlamaktadır. Çayır alanları içerisinde, Oplismenus undulatifolius, 

Clinopodium umbrosum, Bromus benekenii, Galeopsis bifida, Polygonum hydropiper, 

Phytolacca americana, Salvia glutinosa, Rubus platyphyllos, Athyrium flix-foemina, 

Brachypodium slyvaticum, Sanicula europaea, Parnella vulgaris, Urtica dioica, Geranium 

purpureum, Pteridium aquilinum türleri görülmektedir (BME, 1998:70; Foto: 3,4). 
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Foto 3.8. 1500-2200 metreler arasında yer alan karışık orman örtüsü 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.9. Ormanın üst sınırında yer alan alpin çayırları ve zirveler 
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Foto 3.10. Kaçkar Dağlarında orman üst sınırı (2200 m) 

Doğal bitki örtüsü içerisinde orman alanlarının %63’ü Kireçsiz Kahverengi Orman 

Toprakları, %37’si Kırmızı Sarı Podzolik topraklar üzerinde, 6. ve 7.sınıf araziler üzerinde 

gelişme gösterirken, Yüksek dağ ve çayır toprakları üzerinde, genellikle 6. sınıf arazilerde 

alpin ve subalpin çayırlar yayılış göstermektedir.  

ÇED raporuna göre; endemizm oranı %4,3 olan çalışma alanında bulunan endemik3 

türler içerisinde bazıları; scrophularia cappillaris (saraca otu) ciddi tehlike altında olan, çok 

yakın gelecekte doğal hayatta yok olma riski çok yüksek olan türler içerisinde; angelica 

sylvestris bulunmaktadır. Stenoptera (melaike otu) ve  papaver lateriurm (gelincik türü) ise  

henüz ciddi bir tehlike altında olmayan ancak çok yakın bir gelecekte yok olma riskiyle karşı 

karşıya bulunan türler arasında yer almıştır (BME, 1998:73-74). 

Proje sahasındaki vejetasyon dinamiği incelendiğinde, özellikle klimaks vejetasyonda 

Çamlıhemşin İlçesi sınırları dahilindeki arazide ortam koşullarının (iklim, yükselti, bakı, 

toprak, su, biyolojik etkileşimler) bitki ve diğer organizmaların yaşaması için optimum 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Buna ekosistemin klimaks veya olgunluk düzeyi 

                                                 
 
3 Dar bir bölgede bir bitki türünün sınırlanmış bir şekilde bulunmasıdır. Başka bir deyişle eğer bir soyun areali, 
bulunduğu sahanın sınırını aşmıyorsa, o yer için o soy endemiktir (İzbırak,1976:65) 
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denilmektedir (Efe, 2004: 50). Çalışma alanında ladin, kestane, kayın gibi içerisinde yer aldığı  

klimaks vejetasyonunda ağaç kesiminin yaygın olduğu dikkati çekmektedir. Daha çok orman 

altı floranın üzerinde etkisi olan bu kesim sonucu daha kurak çevrede yetişen orman altı 

toplulukları hakim duruma geçerken, erozyon artmakta çalı vejetasyonu yaygınlaşmaktadır. 

Çalışma alanında uygulanan anketlere göre; yöre halkı  ormanları koruyarak yararlanmak 

gerektiği konusunda aynı görüştedirler. Ancak, koruma alanlarına ilişkin kural ve 

düzenlemeler hakkında  ankete katılanlardan sadece %42,3’ünün bilgisi bulunmaktadır.  

Yine,ankete katılanların %48’i koruma alanlarının ormandan yararlanmayı kısıtladığı 

görüşünü paylaşmaktadır ve  %52.6’sı koruma alanındaki kural ve yasalara uyulduğunu 

düşünmektedir. %41’lik bir görüş doğanın kendi kendini koruyacağı ve müdahale 

gerektirmediği görüşünü paylaşırken, %96,4’ü maddi gücü olsa korumaya katkıda 

bulunacağını savunmaktadır.  

Yasal sınırlamalara da bağlı olarak çalışma alanındaki yerleşmelerin %72’sinde orman 

alanları geniş yer tutarken, hiçbir yerleşmede ana geçim kaynağını ormancılık faaliyetleri 

oluşturmamaktadır. 
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Şekil 3.17. Vejetasyon Dinamiği  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: BME, 1998:71 

 

 

 

Çamlıhemşin İlçesinde Klimaks Vejetasyon 

 (Ladin, kestane,kayın….) 

 
 

Ağaç kesimi 
 

 
 
 
 

Rhododendron ponticum ve 
Vaccinium arctostapphyllos 

Toplulukları 
(700m.’nin altında ve nispeten kurak 

alanlardaki kırmızı-sarı podzolik topraklar 
üzerinde) 

 

Rhododendron ungernii ve 
Prunus laurocerasus 

Toplulukları 
(900 m.nin üzerinde nispeten serin ve nemli 

alanlarda) 

Rhododendron ponticum ve 
Buxus sempervirens 

Toplulukları 
(Çalışma alanının tümünde nemli 

alanlarda) 

 
 
 
 

Vaccinium arctostaphyllos 
Ve Rhododendron flavum 

Toplulukları 
(Nispeten kurak çevrede) 

 

 

 
Erozyon 

 

 
Çalı Vejetasyonu 
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3.4. Yaban Hayatı (Fauna)   

Yaban hayatı içinde yer alan hayvanlar doğal ortamın vazgeçilmez bir unsuru 

oldukları için, hem doğal ortamın diğer unsurlarıyla hem de insanla karşılıklı etkileşim 

halinde bulunmaktadırlar. Doğal ortam içinde çevresel zenginlik veya doğal kaynak olarak 

nitelendirilen yabani hayvanların mekansal dağılımı doğal ortam-insan etkileşimi bağlamında 

doğrudan zoocoğrafyayı ilgilendirmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize-Hopa 

Yöresinin genel manzarasına uyum sağlayan ve hemen hemen aynı zoocoğrafik özelliklere 

sahip olan Çamlıhemşin ilçesindeki yaban hayatını yaşam ortamlarına bağlı kalarak kara ve su 

ortamları şeklinde ele almak mümkündür. 

3.4.1 Kara ortamında yaşayan hayvanlar 

Çamlıhemşin ilçesinde yaban hayatı içinde yer alan karasal faunanın 23 memeli 

hayvan, 10 kertenkele, 11 yılan ve 109 kuş türünden ibaret olduğu ortaya çıkarılmıştır 

(BME, 1998). Bu sahaya ait fauna envanteri geniş bir çerçevede hazırlandığı için mümkün 

olduğunca ilçe alanında görülen türlerden bahsedilmiştir. Özellikle ilçenin koruma alanı 

durumunda olan kesimleri (Doğal Sit Alanı ve Kaçkar Dağları Milli Parkı) için son derece 

önemli olan bu potansiyelin tespiti ekoturizm bakımından büyük önem arz etmektedir. 

3.4.1.1. Memeli hayvanlar 

Bu bölümde Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan veya nadiren de olsa bu sahaya uğrayan 

memeli hayvanların isimleri verilmiştir.                                                                         

Kirpi (Erinaceus concolor)  

Orman Sivri faresi (Sorex araneus)  

Köstebek (Talpa caeca)  

Küçük nalburunu yarasa (Rhinolophus hipposideros)  

Tavşan (Lepus europaeus)  

Kör fare (Spalax leucodon)  

Siyah sıçan (Rattus rattus)  

Ev faresi (Mus  musculus)   
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Kurt (Canis lupus)  

Tilki (Vulpes vulpes) 

Gelincik (Mustela nivalis)  

Ağaçsansarı  (Martes martes)  

İbreli ve karışık ormanlardaki kayalık ve açık alanları tercih ederler. Yerleşim 

alanlarına pek yaklaşmazlar. Ağaç ve taş kovuklarında yaşarlar. Başlıca besinlerini kuşlar, kuş 

yumurtaları, sincap, fare, böcek, kurbağa, kertenkele ve böğürtlen oluşturur. Kümes 

hayvanlarına ve kümeslere zarar verirler. Genellikle alacakaranlıkta ve geceleri faaldirler. İki 

yılda bir çiftleşirler ve 2-4 yavru meydana getirirler. Kürkleri değerli olduğu için aşırı 

derecede avlanırlar ve bu nedenle tükenme riski ile karşı karşıyıdırlar. Koruma altına 

alınmalıdırlar. 

Sansar (Martes foinar)  

Kayalık ve taşlıklarda, orman kenarlarında ve karışık ormanlardaki yarlarda yaşarlar. 

Bazen yerleşim alanlarının yakınlarına gelebilir ve evlerde de görülebilirler. İlçe alanında 

2500-3000 m yüksekliğe kadar çıkabilirler. Günün her saatinde faaldirler. Kemiriciler, kuş, 

sürüngen, böcek ve meyvelerle beslenirler. Yuvalarını kayalıklara yaparlar. Temmuz ayında 

çiftleşirler ve 8-9 ay süren bir gebelik döneminden sonra 3-4 yavru doğururlar. Postları çok 

değerlidir. Aşırı avlanma yüzünden büyük risk altındadırlar. Bir önceki tür gibi bunlar da 

sayıca çok azalmışlardır ve korunmaları gerekmektedir. 

Porsuk (Meles meles)  

Bozayı (Ursus arctos)  

İlçe sınırları içinde 2800 m yüksekliğe kadar geniş yapraklı ve karışık ormanlarla 

örtülü sahada yaşarlar. Çeşitli bitki ve hayvanlarla beslenirler. Balcılıkla uğraşılan köylerde 

kovanlara zarar verdikleri için kovanlar yüksek boylu kayın ağaçlarının üst kısımlarına 

yerleştirilmektedir. Aşırı avlanma nedeniyle ortadan kalkmışlardır. Genellikle Haziran-

Temmuz aylarında çiftleşirler ve Aralık-Şubat aylarında 1-2, nadiren daha fazla yavru 

doğururlar. Çoğunlukla geceleri faaldirler. Kış aylarında uykuya yatarlar.  
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Vaşak (Felis lynx)   

Çalışma alanında çok nadir görülen bu hayvanlar genellikle geniş yapraklı ormanlar ve 

kayalık alanlarda, 2500 m yüksekliğe kadar yaşarlar. Besinleri memeli iri hayvanlardır. 

Geceleri avlanırlar. Şubat-Mart aylarında çiftleşirler ve 65-75 günlük gebelik döneminden 

sonra 2-5 yavru doğururlar. Mutlak korunması gereken türlerimizdendir.  

Yabani domuz (Sus scrofa scrofa)  

Yaban keçisi (Capra aegagrus aegagrus)  

Genellikle sarp kayalıklarda 3000 m yüksekliğe kadar yaşarlar. Kayalıklardaki 

mağaralarda barınırlar ve genellikle akşam saatlerinde otlanmaya çıkarlar. Kasım ortasından 

Aralık ortasına kadar çiftleşirler ve Mayıs ayında, genellikle ikiz yavru doğururlar. Etleri 

lezzetli olup, av hayvanı olarak çok değerlidirler. Koruma altına alındıklarından, birey 

sayılarında önemli bir artış gözlenmiştir. Bunun sonucunda bu türün kontrollü avcılığına izin 

verilmektedir.  

Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra)  

Çalışma alanında Kaçkar Dağları’nda yaşarlar. Kayalıklardaki mağara veya 

kovuklarda barınırlar. Kışın ise derin, otlu ve ağaçlı vadilerde yaşarlar. Ot, yaprak, saz ve 

likenlerle beslenirler. Aralık ayında çiftleşirler. Mayıs ayında, bir ya da iki yavru doğururlar. 

Aşırı avlanma ve biyotop kayıpları yüzünden, sayılan oldukça azalmıştır. Mutlaka 

korunmaları gerekmektedir. 

Karaca, Karageyik, Elik (Capreolus capreolus)  

Orman ve çayırlıklarda yaşarlar. Genellikle bir seferinde ikiz yavru doğurur. Aşırı 

avlanma ve biyotop kayıplarına bağlı olarak sayılan oldukça azalmıştır. Mutlaka korunmaları 

gerekmektedir. 

Su samuru (Lutra lutra)  

Araştırma alanında orman içindeki su kaynaklarının yakınlarında ve akarsu 

kenarlarındaki çalılıklarda görülür. Hayatları suya bağlıdır. Bu yüzden balık ve diğer su 
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hayvanları ile beslenirler. Bazı durumlarda köylerdeki kümes hayvanlarına zarar verebilirler. 

Kış boyunca (çoğunlukla şubat ayında) 2-4 yavru doğururlar. Postları değerlidir; aşın avlanma 

yüzünden, tükenme riski ile karşı karşıyadırlar. Birey sayıları çok azalmıştır ve korunmaları 

gerekmektedir. Ayrıca, çevre kirliliğine de çok duyarlıdırlar. 

Cücefare, Sivriburunlu cücefare (Sorex minutus)  

Su sivrifaresi, Sivriburunlu sufaresi (Neomys fodiens)  

Sincap (Sciurus vulgaris)  

3.4.1.2. Sürüngenler 

Kaplumbağalar: Çalışma alanında yaygın olarak Benekli kaplumbağa (Emys 

orbicularis) ve Su kaplumbağası bulunmaktadır. 

Kertenkeleler: Araştırma alanı içinde 2000 metre yükseltiye kadar olan sahada çay ve 

meyve bahçeleri ile alt seviyelerde bulunan ormanların içindeki çayırlıklarda, orman 

alanlarında; kökler arasında, toprak içinde ve taşlar altındaki nemli ortamlarda yaygın olarak 

yaşarlar. Başlıca kertenkele türlerini Geniş parmaklı kertenkele (Hemidactylus turcicus, 

Yılan kertenkele (Anguisfragilis), Oluklu kertenkele (Ophisaurus apodus), Kars 

kertenkelesi (Lacerta agilis), Artvin kertenkelesi (Lacerta derjuginii), Trabzon 

kertenkelesi (Lacerta rudis), Kaya kertenkelesi (Lacerta saxicola lantzicyreni): Çalışma 

alanında orman içi ve açık alanlardaki 3000 m'ye kadar yükselen kayalık biyotoplarda yaşar. 

Kaya ve duvar yarıkları ile taş altlarında saklanır, küçük omurgasız hayvanlarla beslenir.  

Yılanlar: 

Taçlı yılan (Coronella austriaca) 

Uysal yılan (Eirenis modestus)  

Kafkas yılanı (Elaphe hohenackeri) 

Eskülap yılanı (Elaphe longissima longissima)  

Dört çizgili yılan (Elaphe quatu erlineata)  
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Ev yılanı (Elaphe situla)  

Yarısucul yılan (Natrix natrix) 

Su yılanı (Natrix tessellata)  

3.4.1.3. Böcekler 

Araştırma alanında çok sayıda böcek türü bulunmakla beraber çok az bir kısmı 

bilinmektedir.  

3.4.1.4. Kuşlar 

3.4.1.4.1. Çalışma alanında bulunan yaygın kuş türleri 

Kaya güvercini (Columba livia)  

Kumru (Streptopelia decaocta)  

Guguk kuşu (Cuculus canorus)  

Boğmaklı tarla kuşu (Melanocorypa calandra)  

Tepeli toygar (Galerida cristata)  

Orman toygarı, Fundalık toygarı (Lullula arborea)  

Tarlakuşu (Alauda arvensis)  

İs kırlangıcı (Hiranda rustica)  

Kaya kırlangıcı (Ptyonoprogne rupestris)  

Ağaç incir kuşu (Anthus trivialis)  

Sarı kuyruksallayan (Motacilla flava)  

Çit serçesi, Bozboğaz (Prunella modularis)  
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Alp serçesi (Prunella collaris)  

Nar bülbülü, Kızılgerdan (Erithacus rubecula)  

Bahçe kızılkuyruğu (Phoenicurus phoenicurus)  

Çayır taş kuşu, Kahvegerdan (Saxicola rubetra)  

Taşkuşu, Karagerdan (Saxicola torquata)  

Karatavuk (Turdus merula)  

Ardıçkuşu (Turdus pilaris)  

Şarkıcı ardıçkuşu (Turdus philomelos)  

Ökseotu ardıcı (Turdus viscivorus)  

Gri sinekkapan (Muscicapa striata)  

Çam baştankarası (Parus ater)  

Mavi baştankara (Parus caeruleus)  

Sıvacı kuşu (Sitta europaea)  

Kaya sıvacısı (Sitta neumayer)  

Anadolu sıvacısı (Sitta kruperi)  

Büyük kaya sıvacı kuşu (Sitta tephronota)  

Çekirgekuşu (Lanius collurio)  

Kara alın çekirgekuşu (Lanius minor)  

Maskeli çekirgekuşu (Lanius nubicus)  

Kestane kargası (Garrulus glandarius)  
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Saksağan (Pica pica)  

Sarı gaga dağ kargası (Pyrhrocorax graculus)  

Cüce karga (Corvus monedula)  

Ekin kargası (Corvus frugilegus)  

Leşkargası (Corvus corone cornix)  

Karakarga (Corvus corax)  

Sığırcık (Stornus vulgaris)  

Ev serçesi (Passer domesticus)  

Dağ serçesi (Passer montanus)  

Bataklık serçesi, Söğüt serçesi (Passer hispaniolensis)  

Kayalık serçesi (Petronia petronia)  

İspinoz (Fringilla coelebs)  

Kanarya (Serinus serinus)  

Saka (Carduelis carduelis)  

Kocabaş (Coccothraustes coccotkraustes)  

Sarı kirazkuşu (Emberiza citrinella)  

Kaya kirazkuşu (Emberiza cia)  

Tarla kirazkuşu (Emberiza calandra)  
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3.4.1.4.2. Çalışma alanında bulunan sayısı azalmış kuş türleri 

3.4.1.4.2.1. Tüm Türkiye'de birey sayısı 1-25 çift arasında kalmış türler: 

Yılan kartalı (Circaetus gallicus) :  İlçede yazın görülen ve kuluçkaya yatan göçmen 

kuşlardır. Yılanların bol olduğu sessiz ormanlarda yaşarlar ve yuvalarını yüksek olmayan sivri 

ağaçlara yaparlar. Özellikle zehirli yılanlarla beslenirler ve yılda bir yumurta bırakırlar. 

Urkeklik (Tetraogalfas caspius): Çalışma alanında yüksek dağlık sahada yaşarlar. 

Karayosunu ve taze otlarla beslenirler. 

Kafkas kekliği (Tetraogallus caucasicus): İlçenin yüksek kesimlerinde yaşar. Yaşama 

ortamları yüksek dağlık bölgelerdir. 

Kafkas horozu (Lyrurus mlokosiewiczi) :  İlçedeki yaşama ortamları yüksek dağlık 

sahadır. Bu nedenle 1500 m'nin üzerinde görülürler. Dişi birey bir seferinde 3-5 yumurta 

bırakır. 

Karakarın step tavuğu, Kadıkuşu (Pterochles orientalis) : Batı ve Güney Anadolu 

hariç tüm Türkiye'de yazın kuluçkaya yatan göçmen kuşlardır. Çayırlıklarda yaşarlar ve 

tohumlarla beslenirler. 3 yumurta bırakırlar. 

Puhu kuşu (Bubo bubo) :  Orman, dağ ve kayalıklarda görülürler. Küçük ve orta boy 

memeli hayvanlarla beslenirler. Yuvalarını ağaç ve kayalıklara yaparlar ve 2-4 yumurta 

bırakırlar. Çalışma alanında çok seyrek rastlanırlar. 

Alaca baykuş (Strix aluco) :  Orman, park ve bahçelerde yaşarlar. Yuvalarını ağaç 

kovuklarına yaparlar ve 2-6 yumurta bırakırlar. Çoğunlukla küçük memeli hayvan ve kuşlarla 

beslenirler. 

3.4.1.4.2.2.  Birey sayısı 26-50 çiftin altında kalan risk altındaki kuş türleri: 

Balaban (Botaurus stellaris) : Çoğunlukla akarsu kenarlarında yaşarlar. Yuvalarını 

sazlıklar arasına yaparlar ve 5-6 yumurta bırakırlar. Küçük hayvanlarla beslenirler. 

Akkuyruk (Haliaeetus albicilla) : Kışı Türkiye’de geçiren kuşlardan olan Akkuyruk, 

bu sahada orman ile göl ve akarsu kenarlarında yaşarlar. Balıklar, memeli hayvanlar ve 
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kuşlarla beslenirler. 

Kızılşahin (Buteo rufinus) : Orman örtüsünden yoksun düzlüklerde ve dağlarda 

yaşarlar. Küçük omurgalılarla beslenen bu kuşlar kayalıklara yuva yaparlar. 

Atmaca kartalı (Hieraaetus fasciatus) : Ormanlık alanlarda ve yüksek rakımlı 

kayalıklarda yaşayan atmaca kartalı küçük ve orta boy hayvanlarla beslenirler. 

Kara akbaba (Aegypius monachus) : Sarp kayalıklarda yaşayan kara akbabalar, 

yuvalarını ağaçlara yaparlar, leş yiyerek beslenirler. 

Şah kartal (Aqulia heliaca) : Ormanlık sahada ve vadilerde görülen şah kartallar 

küçük omurgalı hayvanları avlayarak ve leş yiyerek beslenirler. 

Küçük bağırgan kartal (Aquila pomarina) : Göl ve akarsu vadilerinde, ormanlık ve 

tepelik alanlarda yaşayan bu kuşlar küçük omurgalı hayvanları yiyerek beslenirler. 

Gezginci doğan (Falco peregrinus) : Açık arazi ve ormanlarda yaşayıp kayalıklarda 

kuluçkaya yatan gezginci doğan zaman zaman büyük yerleşmeler üzerinde de uçarlar. 

Çoğunlukla büyük ve küçük kuşları yakalayarak beslenirler. 

Kınalı Keklik (Alectoris chukar) : Dağların kayalık kısımlarında yaşarlar, tarla ve 

çayırlık alanlarda da görünen bu kuşlar bitki ve böcek yiyerek beslenirler. 

Kolyeli küçük yağmur kuşu (Charadrius dubius) : Yazın Türkiye’de kuluçkaya 

yatan göçmen kuşlardan olan kolyeli küçük yağmur kuşları, ilçede dahilinde kumlu çakıllı 

akarsu yataklarında ve göl kenarlarında yaşarlar. Örümcek ve böcek larvaları ile beslenirler. 

Mavi güvercin (Columba oenas) : Kaya oyukları ile mağaraların bulunduğu ormanlık 

alanlarda yaşayan mavi güvercinler, bitki tohumlarıyla beslenirler. 

Kulaklı orman baykuşu (Asio otus) : Yerli kuşlardan olan kulaklı orman baykuşları 

ormanlık alanlarda yaşarlar. Fareler ve küçük memelilerle beslenirler. 

Mavi kuzgun (Coracias garrulus) : İlçede orman örtüsünün seyreldiği açık alanlarda 

yaşarlar. Yuvalarını yerde kazdıkları çukurlara yaparak böcek ve küçük kuşlarla beslenirler. 
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İbibik, Hüthüt, Çavuşkuşu (Upupo epops) : Yazın kuluçkaya yatan kuşlardandır. 

Orman, meyve bahçeleri ve bağlarda yaşayıp böceklerle beslenirler. Yuvalarını çeşitli ağaç ve 

kayalıklardaki oyuklara ve kovuklara yaparlar. 

Yeşil ağaçkakan (Picus viridis) : Ormanlık alanlarda, meyve bahçelerinde yaşayan 

yeşil ağaçkakanlar, genellikle karıncalarla beslenirler. Yuvalarını kendi oydukları ağaç 

kovuklarına yaparlar. 

Ağaçkakan (Dendrocopus leucotos) : Karışık ve yaprak döken ormanlık alanlarda 

yaşarlar. Karınca ve böceklerle beslenirler. 

Çulhakuşu (Remiz pendulinus) : Orman, bataklık, akarsu ve göl kenarlarında yaşarlar. 

Ağaç ve çalılara asılı torba şeklinde yuva yaparlar. Böcek larva ve tohumlarla beslenirler. 

3.4.1.4.2.3. Birey sayıları 51-200 (500) çift arasında kalan ancak bazı bölgelerde 

oldukça azalmış kuş türleri: 

Akleylek (Ciconia ciconia)  

Çakırkuşu (Accipiter gentilis)  

Şahin (Buteo buteo) 

Kaya kartalı (Aquila chrysaetos)  

Delice doğan (Falco subbuteo)  

Çil keklik (Perdix perdix) 

Çulluk (Scolopcax rusticola) 

İshak kuşu, Cüce baykuş  (Otus scops) 

Kukumav kuşu (Athena noctua) 

Büyük alaca ağaçkakan (Dendrocopus major)  

Suriye alaca ağaçkakanı (Dendrocopus syriacus)  
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Ablaş, ağaçkakan (Dendrocopus medius)  

Kulaklı tarlakuşu (Eremophilla alpestris)  

Su karatavuğu (Cinclus cinclus)  

Çit kuşu (Troglodytes troglodytes)  

Bülbül (Luscinia megarhynchos)   

Kirazkuşu (Emberiza hortulana)   

3.4.1.4.2.4. Birey sayıları fazla olmakla birlikte belirli bölgelerde azalmış olan 

türler:  

Atmaca (Accipiter nisus)  

Kerkenez (Falco tinnunculus)  

Bıldırcın (Coturnix coturnix)  

Tahtalı (Columba palumbus)  

Arıkuşu (Merops apiaster)  

Pencere kırlangıcı (Delichon urbica) 

Dere incir kuşu (Anthus spinoletta)  

Dağ kuyruksallayan (Motacilla cinerea)  

Akkuyruk sallayan (Motacilla alba)  

Setti bülbülü (Cettia cetti)  

Saka (Carduelis carduelis)  
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3.4.2 Su ortamında yaşayan hayvanlar 

Çamlıhemşin ilçesinde su ortamında yaşayan faunayı Fırtına Çayı ve kollarında 

görülen alabalık, tatlısu kefali, siraz balığı ve karabalık oluşturmaktadır. Alabalık (Salmo 

trutta labrax) Fırtına Çayı akarsu sisteminin en önemli balık türüdür. Tüm Doğu Karadeniz 

Bölgesi ile Artvin ilindeki Çıldır gölünde yaygındır. Salmo trutta labrax'ın Türkiye'de 

yaşayan Natio marina, Natio lacustris, Natio fario adlarını taşıyan üç ekotipi bulunmaktadır. 

Bunlardan Natio marina ve Natio fario ekotiplerinin Fırtına sisteminde bulundukları tespit 

edilmiştir. Adı geçen alabalık türünün ekotiplerinin birbirinden ayırt edilmesindeki oldukça 

zordur. 

Deniz Alası (Marina Ekotipi Alabalık - Salmo trutta forma trutta) : 

Deniz alası  da denilen Bu ekotip, yaşamının önemli bir kesimini deniz ortamında 

geçirmekte ve yumurtlama döneminde tatlı sulara (nehir ve derelere) girmektedir. Bu sebeple, 

biyolojik olarak göç eden tür olarak kabul edilirler. Özellikle bu tür gibi, tuzlu sulardan tatlı 

sulara geçen türler anadrom balık olarak adlandırılmaktadır. 

Salmo trutta labrax'ın Marina ekotipi, Türkiye'de yaşayan diğer ekotip ve alttürlerden 

büyük cüssesi ve gümüşi rengi ile ayrılmaktadır, 1956 yılında Slastenenko tarafından Rize 

yöresinde, boyu l m'den uzun ve ağırlığı 25 kg'dan fazla olan yetişkin bir balık rapor 

edilmiştir. Ayrıca, yöre balıkçılarından alınan bilgilere göre, Ardeşen kıyılarında Marina 

ekotipi bireylerinin zaman zaman ağlara takıldıkları ifade edilmektedir. 

Salmo trutta labrax' ın Marina ekotipinin ekolojisi ve üremesi hakkında sınırlı sayıda 

bilgi bulunmaktadır. Ancak, balığın 2-4 yaşları arasında yumurtlama dönemine girdiği 

bilinmektedir. Diğer alabalık türlerine benzer olarak Salmo trutta labrax' ın Marina ekotipinin 

de yumurtlama dönemi Eylül-Kasım aylarında başlamakta ve Şubat ayının sonlarına kadar 

devam edebilmektedir. Ancak, yumurtlama suyu sıcaklığı, yumurtlama derinliği ve 

Türkiye'deki yumurtlama noktaları gibi Önemli faktörler hakkında detaylı bilgi 

bulunmamaktadır. 

ÇED Raporundan (BME, 1998) edinilen bilgilere göre, “bu tür Mayıs ayı sonlarına 

doğru deniz suyunun ısınmaya başlamasıyla birlikte derelere girmekte ve Eylül-Aralık 

aylarında da yumurtlamaktadır. Bu dönem içerisinde derelerin debisi ve su sıcaklıkları 
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düşüktür. Örnek olarak, 3-4 Aralık 1995 tarihinde su sıcaklığı Çamlıhemşin'de (350 m 

yükseklikte) 3°C, Güroluk regülatör sahasında (630 m yükseklikte) 3°C ve Dilek regülatör 

sahasında (620 m yükseklikte) 2,5°C olarak ölçülmüştür. Benzer şekilde, Zilkale ve Hodeçür 

derelerindeki sıcaklık ise, sırasıyla, 3°C ve 3,5°C olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın 

yapıldığı sıralarda, Salmo trutta labrax'ın Marina ekotipinin gözlendiği yer olan İkizdere'de de 

su sıcaklığı 3°C olarak ölçülmüştür. Bu ekotip suyu yavaş akan çakıl yataklı nehirlere 

yumurta bırakmaktadır. Literatür kayıtlarına ve yerel balıkçıların gözlemlerine göre, erkek ve 

dişi balık dereye aynı anda girmektedir. Dişi balık dere yatağında kuyruk darbeleri ile 

hazırladığı yuvaya yumurtalarını bırakmakta, erkek balık yumurtaları döllemekte ve dişi balık 

da yumurtaların üzerini kapatmaktadır. Yumurtlama bu şekilde tamamlandıktan sonra erkek 

ve dişi balık denize geri dönmektedir. Bırakılan yumurtalar, su sıcaklığına göre, 40 ila 80 

günlük bir kuluçka devresi geçirmektedir. Kuluçkadan çıkan yavrular 2,5 cm uzunluğa 

erişene kadar yuvada kalmaktadırlar. Bu süre zarfında yavru balıklar, midelerinin altındaki 

besin torbasından beslenmektedir. Gelişimlerinin ilk devrelerinde genç balıklar besinlerin 

daha bol olduğu dere kenarlarında bulunmaktadırlar. Bu balıklar ikinci veya üçüncü yıldan 

sonra, denize göç etmeye başlamaktadırlar. Denizde bir yıl veya daha fazla kaldıktan sonra 

yumurta bırakmak için yeniden derelere dönmektedirler. Teorik çalışmalar ve yapılan 

araştırmalar balığın tekrar aynı dereye döndüğünü göstermektedir. Ayrıca, su sıcaklığının 

üreme için önemli bir faktör olduğu bilinen bir gerçektir. Ek olarak, suyun pH'ı da diğer bir 

önemli parametredir. Bu bağlamda, balığın yumurtlamak için asitli suları tercih ettiği rapor 

edildiyse de anakaya ile doğrudan bir bağıntı kurmak zordur. Hemsin ve Hala derelerinin 

değişik noktalarında yapılan anlık ölçümler sonucunda pH değerinin 5,9 ila 6,8 arasında 

değiştiği gözlenmiştir. Değişik noktalardan alınan su numunelerinin alkaliniteleri yaklaşık 

olarak 40 mg/L (CaCO3) civarındadır. Bu değerler, Hemşin ve Hala derelerinin sözü edilen 

balık için uygun birer üreme ortamı olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. 

Eldeki mevcut bilgilere göre, Marina ekotipinin yetişkin bireyleri genellikle Fırtına 

Çayı'nın aşağı kesimlerinde ve Çamlıhemşin kasabası ile Şenyuva köyleri arasındaki bölgede 

yumurta bırakmaktadır. Ancak, yöre halkından edinilen bilgilere göre, balığın Meydan ve 

Çat'a kadar çıktıkları öğrenilmiştir. Balığın göç sınırı hakkında kesin bir ifade 

kullanılamamakla beraber, bu türün yumurtlamak için derenin sakin aktığı çakıl yataklı 

durgun kısımlarını tercih ettiği bilinen bir gerçektir. 

Arazi çalışmaları sırasında yöre halkı ile yapılan görüşmeler sonucunda, son yıllarda 
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balık avcılığında sürekli bir düşüş olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, derenin Karadeniz ile 

birleştiği nokta yakınlarında, yol yapımı ve muhtelif inşaat faaliyetleri nedeniyle dereden aşırı 

miktardaki kum ve çakıl alınması sonucu da deltanın ağzı bozulmuş ve dereye içgüdüsel 

olarak gelen balıklar bundan olumsuz yönde etkilenmiştir. Ek olarak, dağ yollarının yapımı ve 

genişletilmesi sırasında dere kenarlarında patlayıcıların dikkatsizce kullanılması sonucu 

balıkların yumurtlama bölgeleri tahrip olmuştur. Özellikle son yıllarda Çamlıhemşin-Ardeşen 

yolu kenarındaki büyük taş ocağında yapılan kontrolsüz patlatmalar sonucu dere yatağına dev 

kaya blokları yuvarlanmış ve derenin akış paterninde önemli değişiklikler oluşmuştur. Tüm 

bu tahribatların dereyi üreme amaçlı kullanan deniz alası popülasyonu üzerinde olumsuz 

etkileri olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Deniz alası  popülasyonundaki  düşüş  nedeniyle  

bir  denizalası  üretme  çiftliğinin kurulması balık stoklarının, gelecek nesillere aktarılabilmesi 

için gerekli görülmüştür.                                      

Dere alası-kırmızı benekli alabalık (Fario Ekotipi - Salmo trutta forma fario): 

Dere alası ya da kırmızı benekli alabalık olarak da bilinen bu tür, bölgedeki tüm 

derelerde bulunmaktadır. Berrak, soğuk ve oksijeni bol sulan tercih eden tür için ideal yaşama 

ortamı, derelerin 400’den 1500 m'ye kadar çıkan üst kısımları ve daha yukarı kesimleridir 

(nadiren 2.500 m). Arazi çalışmaları sırasında, bu ekotip Çamlıhemşin'in güneyindeki dağlık 

bölgede gözlenmiştir. Çamlıhemşin kasabası yakınlarında, özellikle kış ve bahar aylarında 

avlanmaktadır. Bu türün üreme özellikleri Marina ekotipine benzemektedir. Ancak, Salmo 

trutta labrax’ın Fario ekotipi denize göç etmemekte ve yaşamı boyunca tatlı sularda 

kalmaktadır. Yumurtlama dönemini takip eden yaz aylarında, derelerin kenarlarında, sığ ve 

sıcak sularda 3-4 cm boyundaki yavrulan görülebilmektedir. Yetişkinlerin ton ve yüzey 

desenleri çevre şartlarına ve yüksekliğe bağlı olarak değişmektedir. Dere alası sessiz ve 

münzevi yerleri tercih eder ve genellikle yalnız yasar. Bu sebeple, bu balığın yakalanması ve 

popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi çok zordur. Yerinde edinilen bilgilere göre, kırmızı 

benekli der alasının aşırı avlanma ve su kirliliği gibi nedenler ile sayıları azalmaya 

başlamıştır. 

Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus): 

İlçe sınırları dahilindeki temiz derelerinin hızlı akan yukarı kısımlarını tercih eder. 

Nisan-Haziran aylarında yumurtlar ve yumurtalarını odun parçalan ve taşlar üzerine yapıştırır. 
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Siraz balığı (Capoeta capoeta sieboldi): 

Genellikle taş yataklı ve hızlı akan sularda bulunur. Oksijen miktarı yüksek ve hızlı 

akan suları tercih eder. Alabalıkların yaşadığı ortam gibi suyu soğuk olan yerlerde pek 

bulunmaz. Bu alt tür, Karadeniz'e dökülen sularda bol olarak bulunur. Ekonomik değeri 

yüksektir. Türkiye'de Capoeta capoeta türünün bazıları endemik olmak üzere altı alt tutu 

bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olanı, Çamhhemşin'in kuzeyindeki sularda gözlenen ve 

geniş yayılışlı bir endemik tur olan sieboldi türüdür. 

Karabalık (Capoeta tincta): 

İlçe alanı içindeki akarsularda yaygın olarak bulunur. Siraz balığı gibi aynı ortam 

özelliklerinde yaşar. Ekonomik değeri yüksektir. 

3.4.3. Ulusal ve Uluslararası Anlaşmalarla Koruma Altına Alınan Fauna Türleri 

Çevre Bakanlığı tarafından Bern Sözleşmesi’ne ilave edilen Ek Liste III’e göre, 

çalışma alanı içerisindeki tüm Amphibia’lar (hem karada, hem de suda yaşayanlar) ve 

Reptilia’lar (sürüngenler) ile çalışma alanında bulunan kuşlardan Gümüşi martı (Larus 

argentatus), Ev serçesi (Passer domesticus), Sığırcık (Sturtnus vulgaris), Leş kargası 

(Corvus corane cornix), Ekin kargası (Corvus frugilegus), Cüce karga (Corvus monedula), 

Kestane kargası (Garrulus glandarius), Tahtalı güvercin (Columba Palumbus), Saksağan 

(Pica pica) hariç bütün kuşlar koruma altına alınmıştır. 

İlçede gözlenen suda yaşayan en önemli fauna türü “deniz alası (Salmo trutto Iabrax 

"Marina ve Fario" ekotipleri)” dır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın sirkülerinde deniz 

alasının avlanması, Çamlıhemşin ilçe arazisini bir kafes gibi kaplayan Fırtına Deresi  dahil 

olmak üzere, tüm Türkiye'deki nehir, dere ve çaylarda yasaklanmıştır. 

Memeli hayvanlardan, Kirpi (Erinaceus concolor), Tavşan (Rhinilopus 

hissopoderos), Gelincik (Mustela nivalis), Ağaç sansarı (Martes martes), Sansar (Martes 

foina), Porsuk (Meles meles), Vaşak (Felis lynx), Su samuru (Lutra lutra), Karaca, 

Karageyik, Elik (Capreolus capreolus), Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra), 

Sincap (Citrellus citrellus), Ulugeyik, Kızılgeyik (Cervus elaphus) korunması gerekli türler 

arasında yer almaktadır. 
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Bern Sözleşmesi' nde yer alan ancak Türkiye şartlarında korunmasının gerekmediği 

belirtilen türler ise; Kurt (Canis lupus), Ayı (Ursus arctos), Yaban keçisi (Capra aegagrus 

aegagrus) ve Yaban domuzu (Sus scrofa)'dur. 
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3.5. Akarsular, Göller, Kaynaklar 

  Yeryüzündeki okyanus, deniz, akarsu, göl, kaynaklar ve yer altındaki suların çeşitli 

özellikleriyle birlikte mekansal dağılışlarını ve yerle karşılıklı etkileşimini inceleyen bir bilim 

dalı olan hidrografya fiziki coğrafyanın alt dallarından birisidir (İzbırak, 1990:4-6). Araştırma 

sahamızda hidrografik elemanlarla ilgili olarak akarsular, göller ve kaynaklar doğal kaynak 

oluşturmaları bakımından başlıca özellikleri ve mekansal dağılışları ile birlikte ele 

alınmaktadır.  

3.5.1. Akarsular 

Çalışma sahamızdaki akarsu sisteminin gelişimini ve özelliklerini Tandoğan 

(1971:252) şu şekilde açıklamaktadır: “Bir sahada akarsu şebekesi iklim, topoğrafya, zeminin 

tabiatı, bitki örtüsü gibi faktörlerin tesiri altındadır. Bol yağış, geçirimsiz bir zemin, gür bir 

bitki örtüsü ile kaplı dağlık saha, akarsu ağının gelişmesi için en müsait şartları teşkil eder. 

Sahamız arazinin yüksekliği, yağısın bolluğu, gür ve sık bir bitki örtüsünün mevcudiyeti, 

volkaniklerden müteşekkil zeminin geçirimsiz oluşu, gayet sık bir akarsu ağının teşekkül 

etmesine imkan hazırlamıştır. O kadarki  yöremize özel bir isim vermek icap etse, “Akarsular 

Diyarı” diyebiliriz. Bu arızalı dağlık sahanın neresine gidilirse gidilsin, mutlaka bir akarsu ile 

karşılaşılır. Her yerde bir su şırıltısı işitmek mümkündür. İrili ufaklı yüzlerce akarsu, 

sahamızın her yerini işlemiştir. Adım başına bembeyaz köpükler yaparak akan bir su ile 

karşılaşılır. Yöremizdeki bu sık akarsu ağı, dantritik drenaj tipindedir.  Bu akarsu şebekesinde 

bir özellik dikkati çekicidir. Yöremizdeki akarsular sağdan ve soldan bir çok kollar alır. Fakat 

her iki taraftan ana vadiye kavuşan akarsu sayısı aynı değildir. 

İlçe arazisinin suları, Doğu Karadeniz bölgesinin en fazla su taşıyan akarsularından 

biri olan Fırtına Deresi tarafından toplanmaktadır (Harita 3.6).  Fırtına Deresi, Doğu 

Karadeniz’e dökülen diğer akarsular gibi boyu kısa ve su toplama havzası dar olmakla birlikte 

taşıdığı su miktarı fazladır. Bu nedenle sahadan kaynağını alan Fırtına Deresi çok önemli bir 

doğal potansiyele sahiptir. 
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Harita 3.6. Çamlıhemşin ilçesinin hidrografya haritası  
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Foto 3.11. Hemşin deresi üzerinde oluşmuş şelale ve dev kazanı 

Fırtına Deresi kaynağını 4000 metreye erişen Rize Dağları silsilesinden alır (Doğu vd., 

1993:158-159). Rize dağları, Verçenik (Üçdoruk), Göller (Hunut), Kaçkar ve Bulut-

Altıparmak Dağları şeklinde dört üniteden meydana gelir (Harita 1.3). Bu dağlık silsileden 

beslenen Fırtına Deresi, esasında üç ana koldan oluşur. Ancak bunlardan biri her ne kadar 

kaynağını ilçe sınırlarından almakla birlikte kolun tamamına yakını Ardeşen ilçesinde 

kalmaktadır. Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında kalan iki ana koldan doğudakine Hala Deresi, 

batıdakine ise Hemşin Deresi adı verilir. Hem su toplama havzasının büyüklüğü, hem de 

yıllık ortalama akım miktarı bakımından Fırtına’nın en fazla büyük kolu Hemşin Deresi’dir 
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(Çizelge 3.8). Bu akarsu, ana kol (Hemşin Deresi), Hacıvanak ve Palovit derelerinin 

birleşiminden oluşmaktadır. İlçenin güney ve batı kesimini yan kollarıyla bir ağ gibi kaplayan 

Hemşin Deresi’nin ana kolu, kaynaklarını Cimil-Verçenik-Tatos-Dilek dağlarının 

zirvelerinden almaktadır. Hacıvanak Deresi, aynı adla anılan yaylanın yukarı kesiminde buzul 

göllerinin bulunduğu sahadan (Atalan, Kocakurt tepeleri, Kalegeçidi mevkiinde) doğmakta, 

Yaylaköy (Elevit yaylası) sınırları içinde Elevit Deresi adını almakta ve Çat köyü’nde Hemşin 

Deresi ile birleşmektedir. Palovit Deresi ise, Kaçkar’ın zirve kesimine yakın bir yerde 

Apivanak yaylası sınırları içinde kalan Anadağ Gölleri ile Karadağ Tepesinden kaynaklanarak 

güneyden kuzeye doğru Apivanak, Palovit, Amlakit ve Hazindak yaylaları içinden geçerek 

Zilkale köyü ile Pokut yaylası arasındaki sınırda doğu-batı doğrultsunu kazanmakta ve 

Şenköy’de Hemşin Deresi ile buluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.12.  Buzuldan kaynağını alan bir akarsu ve Kavran vadisi  

Fırtına Deresi’nin diğer ana kolu olan Hala Deresi, Kavran (ana kol), Ceymakcur, 

Palakcur, Avucur, Kaçkar, Yukarışimşirlik gibi büyük derelerinin birleşmesinden oluşur. Hala 

Deresi’nin ana kolu durumundaki Kavran Deresi, Ceymakcur, Palakcur ve Avucur derelerini 

aldıktan sonra Ayder yaylasından geçip, doğudan gelen Kaçkar, Yukarışimşirlik derelerinin 

sularıyla biraz daha güçlenmektedir. Hemşin Deresi’ne göre daha az su taşıyan Hala Deresi, 
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ilçenin doğu kesiminin sularını toplayarak Çamlıhemşin kasabasında Hemşin Deresi ile 

birleşmekte ve tek kol halinde Fırtına Deresi’ne dönüşmektedirler. 

 

Foto 3.13. Çamlıhemşin kasabası ve Fırtına Deresi 

Şekil 3.18. Hemşin ve Hala Dereleri ile Fırtına Deresi uydu görüntüsü (Google Earth, 2006) 
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Fırtına Deresi ve kollarına yönelik hidrografik analizlerde Devlet Su İşleri (DSİ) ve 

Elektrik Etüt İdaresi (EİEİ) tarafından Fırtına deresi ve kolları üzerinde kurulmuş ve halen 

işletilmekte olan dört adet (Topluca, Konaklar, Mikron Köprü ve Çat) Akım Gözlem 

İstasyonundan (AGİ) elde edilen veriler kullanılmıştır. 

Çizelge 3.8. Fırtına Deresi ve kollarının akımla ilgili başlıca özellikleri 

Ortalama yıllık akım 

Akarsular İstasyon İstasyonun ölçüm yeri 
Su toplama 
havzası km2 

milyon 
m3 m3/sn mm 

Fırtına Deresi Topluca köyü 
Topluca köyü (Çamlıhemşin'e 1 
km mansapta) 763 903 28,6 1183 

Hemşin deresi Konaklar Çamlıhemşin'e 1 km menbada 512 534 16,9 1213 

Hala deresi Mikron köprü Çamlıhemşin'e 1 km menbada 242 314 10 1300 

Kaynak: BME, 1998:4-34.     

Fırtına Deresi, toplamda 940 km2’yi bulan yağış havzasına sahip olmakla birlikte 

(Tandoğan, 1971:253), Topluca AGİ noktasının konumu dikkate alındığı zaman 763 km2 su 

toplama havzasına sahiptir (Çizelge 3.8). Akarsuyun yıllık ortalam toplam akımı 903 milyon 

m3, yıllık ortalama akım miktarı 28,6 m3/sn ve son olarak yıllık ortalama akışı oldukca yüksek 

bir değer olan 1183 mm’dir. Fırtına’nin yıllık ortalama akışı değerinin (1183 mm) su toplama 

havzasının genellikle geçirgen olmayan jeolojik yapısı ve yatak eğimin fazlalığı nedeniyle 

sahaya düşen yağış miktarı (1329 mm) ile büyük paralellik içinde olduğu görülmektedir. 

Yağış ile akarsu akımı arasındaki bu denli yakın bir benzerlik olması, yörede kayda değer 

yeraltı suyu akiferinin olmadığını göstermektedir (BME, 1998:4-30-31). 

Fırtına Deresi ve kollarının akım değerlerini gösteren Şekil 3.19 incelendiğinde, bu 

akarsuyun rejimi ile ilgili bir takım tespit yapmak mümkündür. Kaynaklarını yüksek dağlık 

sahadan alan Fırtına Deresi’nin aylık akım değerlerinden çok büyük farklılıklar 

gözlenmemektedir. Irmak aylık ortalama en yüksek akım miktarına en az yağışın düştüğü 

ilkbahar ve yaz aylarında ulaşır. Yağış miktarının en yüksek seviyeye ulaştığı sonbahar ve kış 

aylarında akım miktarı en düşük değerindedir (Şekil 3.19). Bu akarsular mayıs ve haziran 

aylarında maksimum, ocak ve şubat aylarında minimum düzeyde su taşırlar.  
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Foto 3.14. Hala Deresi 

Buna göre Fırtına deresinin rejimini belirleyen temel unsurun sadece yağış olmadığı, 

akarsuyun kaynaklarını yüksek dağlık sahadan alması nedeniyle bu kesime yağan karın 

miktarında ve yağan karın erime sürecinde yükselti ile sıcaklık koşullarının doğrudan etkili 

olduğu kesinlik kazanmıştır. İlçeyi doğudan ve güneyden kuşatan Rize dağlarında yağış, 

genel olarak ekim’den mayıs’a kadar yere kar olarak düşmektedir. Özellikle en düşük 

sıcaklıkların görüldüğü ocak ve şubat aylarında kar şeklinde düşen yağışın akarsu yataklarına 

ulaşmaması yüzünden bu iki ayda akım değerlerinin en düşük seviyeye inmesine neden olur. 

Buna karşın nisan ayından itibaren sıcaklığın artması ile karlar erimekte, akarsuyun taşıdığı su 

miktarı artmakta böylece mayıs ve haziran aylarında maksimum akım miktarı 

yakalanmaktadır (Şekil 3.18). Fırtına Deresi’nin mayıs ayında taşıdığı su miktarı ocak 

ayındaki miktarın 6 kat daha fazlasıdır. Sonuç olarak Fırtına deresi akarsu rejimi bakımından 

karlı-dağ rejimi tipinin en iyi örneğini gösterir (Atalay, 1986:26). 
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Şekil 3.19. Fırtına Deresi’nin aylık ortalama akım değeri ile Çamlıhemşin’in aylık 

ortalama yağış ve sıcaklık değerlerinin karşılaştırılması 
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Fırtına Deresi’nin su sıcaklığı yörede büyük bir potansiyel oluşturan alabalık üretme 

çiftliklerinin kurulabilmesi açısından son derece önemlidir. Fırtına Deresinin ana kolu 

üzerinde yer alan Topluca AGİ’sine ait su sıcaklıkları verisine göre4 (Çizelge 3.9) ortalama su 

sıcaklığı 9,5 Cº, minumum sıcaklık 2 Cº (şubat) ve maksimum sıcaklık 22 Cº (ağustos) 

şeklindedir. Fırtına Deresi’nin yukarı çığırlarındaki su sıcaklığının 2-5 Cº daha düşük olduğu 

belirtilmektedir Alabalıkların yumurtlaması ve embriyo gelişimi için gerekli olan sıcaklık 

aralığının 2-6 Cº arasında olduğu göz önüne alındığında, Fırtına Deresi’nin yukarı çığırlarının 

kasım-mart arasındaki dönemde alabalıkların yumurtlaması ve gelişmesi için uygun olduğu 

sonucuna varılabilir (BME, 1998:4-35). Nitekim Dikkaya, Şenyuva, Aşağışimşirli, Çat 

köylerinde ve Ayder yolu üzerindeki alabalık üretme çiftlikleri bu sonucu doğrulamaktadır. 

Çizelge 3.9. Topluca akım gözlem istasyonunda Fırtına Deresinin su sıcaklıkları 

Akarsular Ölçüm yeri Rasat Süresi I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 
Yıllık 
ort. 

Fırtına 
Deresi 

Topluca 
köyü 8 5 5 5 8 9 12 12 18 14 12 8 6 9,5 

Kaynak: BME, 1998:4-35 

                                                 
4 Diğer istasyonlara ait böyle bir veri bulunmamaktadır. 
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Sahada akarsuların vadi yamaçlarının dar ve dik olması nedeniyle toprak 

kaymalarının, karların erimesi ve sağanak yağışlar sonucu ise taşkınların meydana geldiği 

zaman zaman gözlenlenmektedir. Gerek geçmişte meydana gelen toprak kaymalarında (BME, 

1998:4-39), gerekse proje ekibinin sahada 2005 yılı Haziran-Temmuz ayında yürüttüğü anket 

çalışmasının hemen akabininde meydana gelen toprak kayması sonucu hem maddi (evlerin 

yıkılması, yol ve köprülerin tahripi, tarla ve bahçelerin zarar görmesi gibi) hem de manevi 

kayıplar (hayat kaybı vb.) yaşanmıştır. Saha bu açıdan son derece aktif olup, bu mesele 

yörede önemli bir sorun oluşturmaktadır. Diğer taraftan taşkınların özellikle Nisan-Haziran 

döneminde zaman zaman meydana geldiği belirlenmiştir. Keza taşkınlarda yöre halkı 

tarafından son derece ciddi sorun oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.15. Fırtına Deresi 
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3.5.1.1. Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santrali Projesi’nin Yürürlüğe Konulması 

Durumunda Doğal ve Beşeri Çevre Üzerindeki Olası Etkileri 

Bilindiği gibi Türkiye’nin su kaynakları ve havzalarının planlanması Devlet Su İşleri 

(DSİ) tarafından yapılmaktadır. DSİ, ülkenin her geçen gün artan enerji talebini karşılamak 

amacıyla tüm akarsu havzalarının enerji potansiyellerini içeren çalışmalar yürütmektedir. Bu 

bağlamda kurum, Doğu Karadeniz’in en büyük akarsularından biri olan Fırtına Deresi ve 

kollarının sularından yararlanmak amacıyla bu havzaya ilişkin bir vaziyet planı hazırlamıştır. 

Bu plan, Fırtına Deresi havzasında altı adet regülatör, beş adet baraj ve 10 adet hidroelektrik 

santrali (HES) olmak üzere çeşitli büyüklüklerde toplam 21 adet enerji üretim maksatlı 

yapının inşasını öngörmektedir. Kamu otoritesi bu plana bağlı olarak Dilek barajı ve HES’i ile 

Güroluk barajı ve HES’inin yapılmasına öncelik verilmesi kararı vermiştir. 

Yapılan çalışmalar ışığında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Yap-İşlet-Devret 

(YİD) modeliyle özel sektöre Fırtına Deresi havzasında Dilek-Güroluk Hidroelektrik Santrali 

Projesinin yapılmasına özel bir önem vermiştir. Bu amaçla BME şirketi 24 Haziran 1986 

yılında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na başvurarak bu projeye talip olmuştur. BME ile 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı arasında 14 Ağustos 1989 yılında bir tesis sözleşmesi 

imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme sonucu şirket, 1990 yılında Revize Fizibilite Raporunun 

hazırlanmasını takiben 17 Ocak 1996 yılında DSİ ile su kullanım sözleşmesi, Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı ile de enerji satış sözleşmesi yapmıştır. 

Bu sürece paralel olarak 1995 yılında ilk Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)5 

Raporu hazırlanmış, fakat bu yeterli bulunmayarak 1996 ve 1997 yılında yapılan ek raporlar 

ilave edilerek esas ÇED raporu Mayıs 1998 yılında hazırlanarak Çevre Bakanlığına sunulmuş 

ve kabul edilerek projenin uygulamaya safhasına geçmiştir. 

Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde inşa edilmesi planlanan bu proje klasik HES 

işletme prensibi olan “depola üret” metodundan oldukça farklıdır. Burada elektrik enerjisi 

tamamen üretim anında derelerde (Hemşin, Hala ve Palovit dereleri) mevcut olan doğal 

akışlara bağlıdır. Bu nedenle Dilek-Güroluk HES Projesi (DGHES) “nehir tipi” elektrik 

üretim santralidir. 

                                                 
5 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, 1993 yılında ilk kez ÇED 
yönetmeliği hazırlanmış ve bu tarihten sonra kanunun öngördüğü faaliyetlere ÇED Raporu hazırlama 
zorunluluğu getirilmiştir. İlk yönetmeliği Haziran 1997’de hazırlanan yeni ikinci bir ÇED yönetmeliği izlemiştir. 
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DGHES projesi, Çat, Hemşin, Hala ve Palovit dereleri üzerinde üç adet su çevirme ve 

yönlendirme yapısı ve bunlardan gelecek olan suyu HES’e taşıyacak olan iletim tünellerinden 

oluşmaktadır. Yapılacak olan regülatörlerin tamamı, betonarme ağırlık tipinde inşa edilecek 

oldukça küçük yapılardır. Bu yapılar yardımıyla iletim tünellerine yönlendirilen doğal ırmak 

akımları yaklaşık 16,5 km uzunluğundaki düşük basınçlı tüneller vasıtasıyla HES’e iletilecek 

ve burada elektrik enerjisi üretiminde kullanıldıktan sonra dere yatağına verilecektir. 

Fırtına deresi üzerinde DGHES projesi kapsamında yapılması planlanan regülatör, 

iletim tünelleri ve HES’in teknik özelliklerine şöyledir: Çat deresi üzerine yapılacak olan 

Hemşin regülatörünün beton tipinde inşa edilmesi, yapının talvegden yüksekliğinin 13,5 m 

olacağı ve gerisinde 88.000 m3 bir rezervuar oluşturacağı öngörülmektedir. Palovit deresi 

üzerine inşa edilecek diğer regülatör ise, yine beton tipinde 16,7m yüksekliğinde olup 

25.000m3 su alanına sahip olacaktır. Fırtına Deresinin diğer ana kolu olan Hala Deresi 

üzerinde inşa edilecek olan Güroluk regülatörü ise 20,3 m yükseklikte, beton set ve 

70.000m3’lük bir rezervuar alan oluşturacaktır. Bu üç regülatörden HES’e uzanacak iletim 

tünelleri ise 16,5 km uzunluğunda olup, tamamen yer altından inşa edilecektir. Enerji 

üretiminin yapılacağı HES’in Çamlıhemşin ilçe merkezinin hemen yakınında, yılda 593 

milyon kws elektrik enerjisi üretecek 3x60 MW kurulu güce sahip şekilde inşa edilmesi 

planlanmaktadır. 

1998 yılında inşasına başlanan projenin 2003 yılında faaliyete geçmesi planlanmış 

olmakla birlikte, yörenin ekolojik bakımdan çok hassas bir ekosistem olması, konunun 

kamuoyuna taşınmasına ve böylece ÇED Raporu (BME, 1998) ve genel olarak proje üzerinde 

bir çok spekülasyonun yapılmasına yol açmış ve nihayetinde proje mahkeme kararı ile 

durdurularak son bulmuştur. 

Projenin son bulmasındaki en önemli neden projenin özellikle inşaat aşamasında 

yörenin doğal ve kültürel çevresine bir çok olumsuz etki yapacağı düşüncesidir. Nitekim 

projenin ÇED raporunda (BME, 1998) da inşaat faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek 

olumsuz etkiler ana hatları ile şöyle sıralanmaktadır: 

(1) İnşaat sırasında meydana gelebilecek patlama, gürültü, toz ve titreşimler 

(2) Ağaç kesimi ve orman altı flora temizliği 
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(3) Karasal ve özelliklede sucul faunanın (bilhassa deniz alası adındaki alabalık 

türünün) zarar görmesi 

(4) Katı ve sıvı atıklar 

(5) Peyzaj değerlerinin ve koruma alanlarının görünümünün bozulması 

DGHES projesi ÇED raporu (BME, 1998) inşaat faaliyetleri esnasında meydana 

gelebilecek olumsuz etkilerin, raporda belirtilen önlemler alındığı takdirde işletme esnasında 

ortadan kalkacağını ileri sürmekle birlikte, projenin yürütülmesi durdurulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.16. Ortayayla Köyünde Hemşin Deresinin kolu olan Leğen Deresi’nde sel 
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Harita 3.7. DSİ Fırtına havzası gelişme planına göre çalışma alanındaki projeler 
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3.5.1.2. Çamlıhemşin ilçesinde 22.08.2005 tarihinde meydana gelen sel ve heyelan 

felaketi ile ilgili gazete haberi. 

“Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çayırdüzü köyünde sel sularının etkisiyle 

meydana gelen heyelanın sürükleyerek parçaladığı ahşap evde bulunan 4 kişi öldü. İlçe 

merkezinde heyelan sonucu 12 araç toprak ve taşların altında kalarak hurdaya döndü. 

Çamlıhemşin ve Çayeli ilçelerinde önceki gün öğleden sonra başlayan ve üç saat süren yağış 

sel felaketine neden oldu. Sel bölgede bulunan üç dereyi taşırdı. Heyelan tehlikesinin 

yaşandığı bazı evler boşaltıldı. Çamlıhemşin ilçesinde de etkisini gösteren şiddetli yağış dört 

kişinin ölümüne neden oldu. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çayırdüzü köyünde yağış 

nedeniyle yumuşayarak kayan toprağın altında kalan bir evdeki 4 kişi öldü. Fırtına Deresi 

kenarında bulunan Çamlıhemşin Belediyesi önünde bulunan 4 grayder ile aralarında belediye 

makam otomobilinin bulunduğu çok sayıda araç da selin getirdiği moloz yığınları altında 

ezildi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.17. 22 Ağustos 2005 tarihinde Çamlıhemşin’de meydana gelen sel felaketi 

sonrası 
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Foto 3.18. 22 Ağustos 2005 tarihinde Çamlıhemşin’de meydana gelen sel felaketi sonrası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.19. 22 Ağustos 2005 tarihinde Çamlıhemşin’de meydana gelen sel felaketi sonrası 
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Foto 3.20. 22 Ağustos 2005 tarihinde Çamlıhemşin’de meydana gelen sel felaketi sonrası 
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3.5.2. Göller  

Göller, jeolojik- morfolojik olayların hazırladığı çanak şekillerinin oluşması ve iklim 

olaylarının sağladığı su toplamasının doğurduğu  varlıklardır (İzbırak, 1990:78-79) ve 

özellikleri bulundukları ve beslendikleri yerin coğrafi şartlarına bağlıdır. 

Çalışma alanında 1/25.000 ölçekli topoğrafya haritaları üzerinden tespit edilen 153 göl 

bulunmaktadır (Harita 3.6). Genel hatlarıyla ilçenin doğu sınırında, kuzeydoğu-güneybatı 

doğrultusunda, Kaçkar dağları üzerinde yer alan bu göller, jeomorfoloji bahsinde belirtilen 

sirklerin tabanında toplanan kar ve yağmur sularıyla meydana gelen derinliği fazla olmayan 

sirk gölleridir (Sanır, 2000:58).  İlçenin kuzeydoğu kesiminde Topluca yaylasının 

güneydoğusunda Altıparmak Dağlarının hemen önünde 2500 metrede Ergis Gölü ile  

başlayan buzul gölleri 3000m.’ye kadar olan yükselti basamağında yoğun olarak 

görülebilmektedir. Kaçkar Dağı’nın güney yamaçları ve Soğanlı Dağı’nın kuzey yamaçlarına 

yerleşen çeşitli boyutlardaki sirklerle başlayan Hastaf Vadisinde 3550-3700m.’ler arasında 

yer alan buzulun kuzeyinde bulunan doğu-batı yönlü küçük bir asılı buzul vadisinin sirk 

kısmında yer alan küçük bir dil çanağı gölü  3480-3500m.lerde  yer almaktadır (Doğu 

vd.,1993: 164).  

Yaklaşık 14 km2 göl alanına sahip Çamlıhemşin ilçesindeki en büyük sirk gölü 

yaklaşık 817 m2 yüzölçümüyle Ergusu vadisi gerisindeki büyük sirke yerleşmiş olan Ambar 

Gölüdür. Bu göl, konumu, sahip olduğu şekil unsurları ve büyüklüğü ile vadideki diğer 

göllerden ayrılmaktadır. Basamaklı sirklerin bulunduğu bölümü ana vadiye bağlayan büyük 

bir eşiğin hemen gerisinde yer alan bu göl 2740m. yükseltide bulunmaktadır. Vadi kökündeki 

sirkten gelen bir akarsuyla beslenen göl çanağı, ayağının açtığı 40 m. derinliğinde dar, küçük 

bir boğazla yarılmıştır. Bu yarıntı sebebiyle göl, çanak içerisinde alçalarak günümüzdeki 

seviyesine inmiştir. Bu 40 metrelik seviye alçalması gölün etrafını çevreleyen dik sirk 

duvarlarını meydana çıkartmıştır. Gölün önündeki dik yüksek eşiğin nisbi yükseltisi 150 m.’yi 

aşmakta ve eşik üzerinden boşalan göl suları burada bir şelale oluşturmaktadır (Doğu vd., 

1997: 72-73). 

Sirkler ve aktüel buzulların yerleştiği alanların özellikle kolay aşınabilen 

serpantinleşme zonlarına uygun olarak dağıldıkları dikkati çekmektedir. Bunun en belirgin 
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örneğini, Deniz Gölü’nün güneyinden başlayan ve aktüel vadi buzuluna kadar izlenebilen 

zayıf bir zona yerleşen göller ve aktüel buzullar oluşturmaktadır (Doğu vd., 1993: 170). 

 Çalışma alanında alan bakımından diğer önemli göller ise; Kara Göl  (603 m2), Büyük 

Deniz (552 m2) ve Büyük Göl (535 m2)’dür (Çizelge 3.10). Çalışma alanında Kapılı göller, 

Balıklı göller, Alıca gölleri gibi, birbirine yakın  küçük sirk gölleri bir araya gelerek aynı 

isimle adlandırılmıştır.  

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan sığ sirk gölleri çevreden gelen malzemeyle hızla 

dolmaktadır. Örneğin; Bocunus Vadisindeki yayla alanı içerisinde kalan bir göl tamamen 

dolarak karalaşmıştır. Yine aynı vadide yer alan Büyük Göl, çevreden gelen küçük akarsuların 

deltaları ile giderek küçülmektedir (Doğu vd., 1997: 70). 

Çalışma alanındaki diğer buzul vadilerine göre daha belirgin ve çok sayıda eşiğe sahip 

olan Ceymakcur Vadisinde eşiklerin gerisinde irili ufaklı 10 kadar göl bulunmakla birlikte, 

yine çalışma alanının büyük buzul vadilerinden biri olan Kavran tekne vadisinin güneyinde 

2820-2900 m.lerdeki sirklerin önündeki moren seddinin gerisindeki gölün yükseltisi 

2855m’dir. Yukarı Kavran Yaylası doğusundan ana vadiye kavuşan 2 km. uzunluğundaki kol, 

basamaklı bir görünümdeki iç içe sirklerle başlamaktadır ki, bunların ikisinin tabanında da 

göller bulunmaktadır (Doğu vd, 1993:160). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.21. Çofk Gölü 
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Çizelge 3.10. Çamlıhemşin ilçesindeki sirk göllerinin alan büyüklüğü bakımından 

dağılımı  

Göl Adı Yüzölçümü (m2) Göl Adı Yüzölçümü (m2) 
Kapılı göller 1159 Yıldız G. 184 
Ambar G. 817 Ergis G. 178 
Kara G. 603 Kumlu G. 150 
Balıklıgöller 599 Derebasi G. 147 
Büyükdeniz G. 552 Öküzyatağı G. 143 
Büyük G. 535 Kuzu G. 123 
Cermes G. 505 Çukur G. 112 
Sulak G. 505 Kavdovit G. 97 
Sarıncof G. 503 Cennovit G. 90 
Dönen G. 367 Ergusu G. 71 
Çiftegöl 362 Neknar G. 61 
At G. 332 Gagdovit G. 57 
Yıldızlı G. 287 Melekar G. 45 
Moçar G. 269 Beşik G. 39 
Anadağ G. 251 Hoc G. 37 
Buzlu göller 245 Mesuk G. 37 
Kaçkar G. 242 Bahtiyar G. 29 
Karadeniz G. 241 Meşrang G. 29 
Micovit G. 194 Zincirli G. 26 
Meterez G. 191 Bucakçıkarma G. 12 
Alacagölleri 187 Diğer Sirk Gölleri 3048 

TOPLAM 13661 
Not: Göllerin alanları 1/25.000 ölçekli sayısal topoğrafya paftalarından hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.22. Kaçkar Dağları üzerindeki sirk göllerine bir örnek 
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3.5.3. Kaynaklar 

Çamlıhemşin ilçesinde 960 su kaynağı bulunmaktadır6. Çamlıhemşin ilçe merkezinin 

18 km. kadar güneyinde yer alan Ayder Yaylasında  bulunan jeotermal kaynak dışında tümü 

soğuk su kaynağı durumundadır. Jeotermal kaynağın doğal çıkışı 47 °C ve debisi 0.6 lt/sn., 

kuyu sıcaklığı 55 ve debisi 15 lt/sn. olarak tespit edilmiştir. Jeotermal enerji, ülkemizde 

elektrik üretimi, ısıtma, CO2 üretimi ve sağlık turizmi amaçlı kullanılmaktadır.Termalizm ve 

termal tesis ısıtması yönünde yararlanılan Ayder’deki bu kaynaktan, mevcut jeotermal çıkış 

ile yine aynı şekilde yararlanılabilecektir. Ancak, sahanın geliştirilmesine bağlı olarak 

termalizm, termal tesis ısıtma yanında konutların ısıtılmasında da kullanılabilecektir (DPT, 

1996:79). Türkiye’deki mevcut jeotermal ısıtma sistemleri içerisinde Ayder’in, kapasite 

bakımından oldukça küçük olduğu görülmektedir (Çizelge 3.11). Kavran vadisinde debisi 2,0 

lt/sn, sıcaklığı 33°C olan bir başka kaynak daha vardır (BME,1998: 4-56) 

Genel olarak, Ayder’deki sıcak su kaynakları az miktarda silis çökeltileri ihtiva eden, 

berrak, kokusuz ve renksiz kaynaklardır. pH değerleri 9,3-10,8 arasında olup 0,75 sertliğe 

(dH°) sahiptirler. Bir sınıflandırma yapıldığında Ayder kaynakları, genel olarak mineralce 

fakir bir termal su grubu olan Aktoterm Sınıfı’na girmektedirler. Başlıca anyon ve katyonlar, 

Na+,SO4
-2 ve CO3

-2 iyonlarıdır. 

Çizelge 3.11. Halen işletilmekte olan  jeotermal ısıtma sistemleri ve kapasiteleri 

YER KAPASITE (MWt) AÇIKLAMA 
Simav 66,00 3.500/6.500 konut ısıtma ve sıcak su 
Digerleri (Havran, Hüdai, 
Hisaralan vd.) 

30,00 Bazı sera ve küçük kaplıca ısıtmaları 

Balçova 17,80 Balçova termal tesisleri ve 9 Eylül Üniversitesi Kampüs ısıtması 
Gönen 16,20 1.400 Konut eş değeri ısıtma, 2.000m2 sera ve 60 adet tabakhane 
Afyon- Oruçoglu 2,73 Otel ve kür merkezi ısıtma sistemi 
Afyon- Ömer 2,60 35 apart otel, restoran, kaplıca, sera ısıtması 
Simav- Eynal 2,20 Termal tesis, kaplıca, otel ve sera ısıtması 
Kizilcahamam 0,76 Kaplıca oteli ısıtması 
Afyon- Gazligöl 0,64 Kaplıca tesisleri ısıtması 
Gediz 0,61 Kaplıcalar ısıtma sistemi 
Salihli 0,26 50 apart otelin ısıtılması 
Rize- Ayder 0,24 Kür merkezi ısıtması 
Havza 0,07 Türk hamamı ve kaplıca ısıtması 
TOPLAM 140,00 20.000 konut eşdeğeri ısıtma , 6.000 m2 sera (*)  

Kaynak: TMMOB, 2006. 

 

                                                 
6 1/25.000 ölçekli topoğrafya haritalarından belirlenmiştir. 



 108 

Çamlıhemşin ilçesindeki sıcak su kaynakları, sağlık turizmi açısından da önemli bir rol 

oynamaktadır.  Sıcak su kaynağı üzerinde kurulan kaplıcadan pek çok hastalığın tedavisi için 

yararlanılmaktadır.Hekim kontrolünde banyo uygulamaları şeklinde inflamatuvar romatizmal 

hastalıkların (romatiod artrit, ankilozan spondilit başta olmak üzere) kronik dönemlerinde; 

kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının; miyozit, tendinit, 

travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı 

tedavi unsuru olarak; ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli 

hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında; kronik dönemdeki seçilmiş 

nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon 

amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres 

bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir 

niteliktedir (Sağlık Bakanlığı, 2006). 

Çamlıhemşin ilçesindeki soğuksu kaynaklarından büyük kısmı mineral bakımından 

fakir olan Akrotopegen sınıfına dahildir. Bu kaynaklardan  en önemlileri Çamlıhemşin ilçe 

merkezinin 5 km. güneyindeki Aşağı Şimşirli köyü yakınındaki, mide ve karaciğer 

rahatsızlıklarına iyi geldiği tespit edilen maden suyu kaynağı ve Tıkça yaylasındaki sertliği 

3,29 (dH°) ve pH değeri 7,35 olan su kaynaklarıdır (BME, 1998:4-56). 
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3.6. Toprak Örtüsü 

  Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde yer alan toprak grupları, zonal topraklardan 

kırmızı-sarı podzolik, kireçsiz kahverengi orman ve gri-kahverengi podzolik topraklar ile 

intrazonallerden yüksek dağ ve çayır topraklarıdır. Ayrıca belirli kesimlerde toprak içermeyen 

çıplak kayalıklar bulunmaktadır (TSGM, 1981). İlçede toprakların yüzölçümüne göre oransal 

dağılımı şu şekildedir (Çizelge 3.12; Şekil 3.19; Harita 3.7). 

Çizelge 3.12. Çamlıhemşin ilçesinde büyük toprak gruplarının alansal ve oransal dağılımı 

Büyük Toprak Grupları Alan (km²) % 

Kireçsiz kahverengi orman toprakları 351.4 38,0 

Çıplak kayalıklar 241.0 26,0 

Kırmızı- sarı podzolik topraklar 200.0 21,7 

Yüksek dağ ve çayır toprakları 129.0 13,9 

Gri-kahverengi podzolik topraklar     4.0 0,4 

Toplam 925.4 100.0 

 

Şekil 3.20. Çamlıhemşin ilçesi topraklarının bölünüşü  
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3.6.1. Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları   

Bu topraklar yarı nemli ve yarı kurak iklim kuşağında, orman ve fundalıklardan çayır 

vejetasyonuna geçilen vadi yamaçları ve dalgalı arazilerde, genellikle kireçsiz, asit karakterli 

ana materyal üzerinde oluşmuşlardır. 

Proje sahasını oluşturan Çamlıhemşin ilçesinde en büyük toprak grubunu Kireçsiz 

kahverengi orman toprakları oluşturur. Araştırma sahasında 351.4 km2 lik (%38) bir alan 

kaplamaktadır. İlçede KD-GB yönünde uzanan Kaçkar Dağları’nın  uzanış yönünde bir kuşak  

gibi çıplak kayalar ve yüksek dağ-çayır topraklarının güneyinde yer almaktadır. Genelikle 

Jura-Kretase yaşlı Kaçkar granidiyoritleri ve bazalt, andezit lav ve piroklastiklerden oluşan 

Jura-Kretase yaşlı jeolojik formasyonlar üzerinde gelişmiştir.  

Doğal bitki örtüsü, grup isminden de anlaşılacağı gibi ormanlardır. Orman örtüsü 

içerisinde özellikle yaprağını döken ağaçlar çoğunluk teşkil eder. Ancak bugün kireçsiz 

kahverengi orman topraklarının bulunduğu arazilerde açmalar sonucunda orman örtüsü 

azalmaya başlamıştır. Çoğunlukla andezit ve kil taşları üzerinde teşekkül etmiş olan bu 

toprakların gövdelerinde serbest kireç bulunmamaktadır.  

Bu topraklar A,B ve C profilli topraklardır. A horizonu iyi oluşmuş ve gözenekli bir 

yapısı vardır. B horizonu zayıf oluşmuştur. Kahverengi veya koyu kahverengi, granüler veya 

köşeli blok yapıdadır. 

 3.6.2. Kırmızı-Sarı Podzolik Topraklar 

Kırmızı-sarı topraklar, ılıman ve bol yağışlı bölgelerde yaygındır. Söz konusu 

bölgelerde, iğne yapraklı ormanları da içeren karışık orman vejetasyonu altında oluşan 

kırmızı-sarı podzolik topraklarda hafif alkali bir yıkanmanın da etkisi bulunmaktadır. Bu 

nedenle podzolik etki daha ılımlıdır. Yağış bol olduğundan ve sıcaklık da bitki gelişimine 

yardım ettiği için, toprak yüzeyi her zaman yeşil bir örtü ile kaplıdır. Topografya haşin ve 

engebeli olduğundan dolayı toprak çoğunlukla sığdır.  

Çamlıhemşin ilçesinin yaklaşık olarak 200 km2  si ( %21.7)  kırmızı- sarı podzolik 

topraklarla kaplıdır. Özelikle ilçenin kuzey ve kuzeybatısında yer alan bu toprak grubu, Jura-

Kretase bazalt, andezit lav ve piroklastiklerden oluşan Çatak formasyonu ve yine Jura-Kretase 
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dönemde oluşmuş olan Kaçkar granodioritleri üzerinde gelişmiştir. Dikkaya, Çayırdüzü, 

Muratköy, Köprübası, Çamlıhemşin ilçe merkezi gibi yerleşmeler ve ilçede en yoğun tarımsal 

faaliyetlerin olduğu alanlar bu topraklar ile kaplıdır. Üzerinde yapılan tarımsal faaliyetlerde, 

ufak parsellerde çay, mısır, bazı sebze ve meyveler üretilmektedir . Diğer kesimlerde ise 

orman alanları ile kaplıdır. 

Profil özellikleri itibariyle bu toprak grubu, A,B,C, horizonlarının bulunduğu zonal 

topraklara dahildir. Ancak genel olarak topografyanın arızalı, eğimin fazla, erozyonun şiddetli 

ve dolayısıyla toprak gövdesinin sığ olması yüzünden iyi gelişmiş bir toprak profiline 

rastlanmaz. 

Kırmızı-sarı podzolik topraklar, granitten kireç taşlarına, yerinde oluşmuş yığıntılar 

üzerindeki ana materyal üzerinde oluşabilmektedir. Kırmızı-sarı podzolik topraklar Rize 

ilinde sahil şeridinden yaklaşık 600 metrelere kadar olan ve yoğun tarım alanlarına sahip 

topraklardır. Bölgede yağış ve sıcaklığın fazlalığı ve yaprağını döken cinsten ormanların 

mevcudiyeti bu toprakların teşekkülünde başlıca rolü oynamaktadır. Bol yağış ve sıcaklık 

podzolizasyon olayında önemli bir etkendir. 

3.6.3. Yüksek Dağ ve Çayır Toprakları 

Çamlıhemşin İlçesi’nde 129 km2 (%13,9) alan yüksek dağ ve çayır toprakları ile 

kaplıdır. Çalışma alanının güney kesimlerinde, yükseltinin 2000 m yi geçtiği, orman sınırının 

daha üst kesimlerinde yer alırlar. Bu topraklar intrazonal topraklardan olup belirli bir profil 

gelişimine sahip değillerdir.  Bulundukları yerlerde yıllık ortamla yağış 1000 mm civarında ve 

ortalama sıcaklık oldukça düşüktür. Gerek yükselti gerekse sıcaklığın düşüklüğü sebebiyle 

yağışların büyük bir bölümü kar şeklinde düşmekte ve karlar uzun bir süre yerde kalmaktadır.  

Genel olarak soğuk iklim şartları altında oluşan yüksek dağ-çayır toprakları, çeşitli ana 

maddelerden, bozuk drenaj, gleyleşme ve biraz da kalsifikasyon yardımıyla oluşmuştur. 

Gleyleşme kötü drene olan, yani profildeki suyu yavaş yavaş boşaltan topraklarda görülen bir 

olaydır. Burada ard arda gelen kuru ve nemli koşullara bağlı olarak toprak katmanlarında 

lekeler oluşur. Kırmızı, sarı ve kahverengi noktalar demir ve mangan oksitlerini gösterir.  

Topraklar AC profili olup derinlikleri 20-30 cm civarındadır. Sıcaklığın düşüklüğü 

sebebiyle uzun süre don olan bu topraklar, karların eridiği mevsimlerde çözülürler ve yaş 

olurlar. Ancak kısa bir süre nemli kalırlar ve tekrar yağışlar başlar.  
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Bu toprakların yer aldığı sahalarda, sık ve kalın bir çayır vejetasyonu örtüsü 

bulunmaktadır.  Çayırlar arasında mevsimlik çiçekler mevcuttur. Bu sahalar yazın otlak 

olarak kullanılmaktadır. Otlatma süreleri genel olarak kısadır.  

3.6.4. Gri-Kahverengi Podzolik Topraklar  

Bu toprak grubu ilçenin güneybatı bölümünde çıplak kayalık alanlar içerisinde 5 faklı 

alanda toplanmıştır. Yaklaşık olarak 4 km2  ( %0,4) lik bir alan kaplamaktadır. Genellikle 

püskürük bazalt anakayası üzerinde yer alan bu topraklar, sıcaklığın artması sebebiyle tam bir 

podzolizasyon göstermezler. Zonal topraklar olması sebebiyle A,B, ve C horizonlarına 

sahiptir. Toprak yapıları genellikle gözeneklidir. Bu toprakların en önemli özelliği, 

kahverengi bünyesel B horizonuna sahip olması dolayısıyle B horizonunda kil birikmesi 

olmaktadır. 

3.6.5. Çıplak Kayalıklar  

Üzerinde toprak örtüsü bulunmayan, parçalanmamış veya kısmen parçalanmış sert 

taşlarla kaplı sahalardır. Proje alanında çıplak kayalıklar 241 km2 ( %30 ) lik çok geniş bir 

alan kaplamaktadır. Bu da inceleme alanının ne kadar dağlık, parçalanmış ve haşin bir 

topoğrafyaya sahip olduğunu  göstermektedir. Proje alanındaki çıplak kayalıklar, ilçenin 

güzeyinde yer alan yüksek dağlık alan üzerinde Jura-Kretase dönemine ait Kaçkar 

graniyotidlerinden oluşmaktadır. 

Çıplak kayalıklar genellikle bitki örtüsünden yoksundur. Bazen toprak bulunan kaya 

çatlaklarında veya topraklı küçük ceplerde yetişen çok seyrek çalı ve otlar bulunabilir. 
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Harita 3.8. Çamlıhemşin ilçesinin toprak haritası 
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4.BÖLÜM 

BEŞERİ KAYNAKLAR 

          Bir ekonomide üretim ve kişi başına gelirin artırılması yanında, sosyo-kültürel 

yapının değiştirilmesi ve yenileştirilmesini de içeren kalkınma (DGYK, 2002:180), özünde 

mevcut yapıdan yeni bir yapıya geçişi, toplumun psiko-sosyal davranışlarındaki değişimini ve 

yaşam standartlarının yükselmesini hedefleyen dinamik bir kavramdır (Cengiz, 2003:17). Bir 

ülkede genel kalkınmanın ama ondan da önemlisi bölgeler arası dengesizlikleri gidermenin 

araçlarından biri olarak bölgesel kalkınma çabalarının başarıya ulaşabilmesi, kalkınma için 

uygulanan planların gerçekçi, sağlam ve güvenilir bir kaynak envanterine bağlıdır. Öyleyse 

mekânın yapı ve olanaklarına en uygun ve toplumsal açıdan en faydalı şekilde kullanılmasını 

sağlamak amacıyla yapılan düzenleme ve gelişme programları olan planlama çalışmalarında 

kaynak tespiti oldukça önemli konulardan biri durumundadır (Erinç, 1959:39). Bilindiği üzere 

bir ünitenin yapısı, doğal ve beşeri unsurların örülmesinden meydana gelmiş çok karışık bir 

dokumadır. İşte bu yapının çözümlenebilmesi ve geliştirilmeye çalışılan mekânsal ünitenin 

planlanması öncelikle doğal ve beşeri kaynakların belirlenmesiyle yakından ilgilidir. Bir 

mekan parçasındaki gelişmede doğal kaynakların çok önemli olduğu gerçeği göz ardı 

edilmeden, en az onun kadar önemsenmesi gereken diğer bir kaynak grubu da beşeri 

olanlardır. 

Bir bölgenin doğal kaynakları dendiği zaman, genel olarak yer altı ve üstü ham 

maddeleri, madenleri, akarsuları, toprakları, ormanları, iklim durumu gibi unsurlar akla gelir 

(Özgüven, 1988: 17). Doğada hazır halde bulunan ve insanların yararlanmasını bekleyen 

doğal kaynakların tanımlanması nispeten daha kolaydır. Oysa doğanın insan üzerindeki 

mutlak etkisinin/hakimiyetinin görüldüğü dönemlerin ardından, insanın doğaya hâkim olma 

çabaları beşeri kaynak olgusunu gündeme getirmiştir. Öncelikle nüfusun/insanların bizzat 

kendisi beşeri kaynak olarak algılanmaya başlanmıştır. Nüfusun miktarı kadar, hatta ondan 

daha fazla demografik, toplumsal, kültürel ve ekonomik özellikleri, beşeri kaynak olma 

konusunda büyük önem arz etmektedir. İnsanoğlu’nun kurduğu ve sabit bir hayat sürmeye 

başlamasına yol açan, dolayısıyla da uygarlığın gelişmesinde rol sahibi olan yerleşmeler de 

değerlendirilmeyi bekleyen birer kaynak niteliğindedir. Toprak doğanın bahşettiği bir kaynak 

olmakla birlikte, kültürel, toplumsal ve ekonomik gerekçelerle insanın bu toprakları tarımsal 

amaçlı değerlendirmesi ve farklı şekillerde kullanması, doğal yapıya bağlı ancak insan 

unsuruyla çeşitlenen tarımsal ve hayvansal kaynakların doğmasına neden olmuştur. Turizm, 
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ticaret, endüstri gibi insanın ve insanlar arası ilişkilerin doğurduğu faaliyetler de beşeri 

kaynaklar arasında sayılmalıdır. İlçedeki beşeri kaynakları öncelikle insan varlığı (nüfus) ve 

insanın doğrudan yaşam alanı durumundaki yerleşim alanları oluşturmaktadır. Bu nedenle 

önce bu sahada yaşayan nüfus ve nüfusu barındıran  yerleşmeler ele alınacaktır.  

4.1. Nüfus  

Kabaca sınırları belli bir alanda (kıta, ülke, bölge veya idari ünite gibi) yaşayan insan 

topluluğunun sayısal niteliğini ifade eden nüfus, söz konusu alandaki insanların yaşam 

biçimleri hakkında çok şeyi anlatmaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 1998: 330; Özgür, 1998: 

33). Bir alandaki nüfusun gelişim eğiliminin, dağılışının, hareketlerinin ve niteliklerinin 

izlenmesi ve elde edilen bulgulara göre alanın kalkınma dinamiklerine yön verilmesi önemli 

bir gerekliliktir. Bu nedenledir ki hemen hemen tüm ülkelerde, yöntemleri ve periyot sıklıkları 

farklı da olsa nüfus sayımları/tespitleri yapılmaktadır. Proje sahası olan Çamlıhemşin ilçesinin 

nüfus özelliklerinin incelenmesinde en önemli veri kaynaklarını cumhuriyetin ilk yıllarından 

bu yana düzenli aralıklarla yapılmakta olan nüfus sayımları oluşturmaktadır. Proje 

sahasındaki köy düzeyindeki idari birimlere ve yıllara göre nüfus miktarları 1935 sayımından 

2000 sayımına kadar bulunabilmekteyse de nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerine ait 

verilerde böylesi bir devamlılık yoktur. Ne var ki  nüfusun sosyo-ekonomik durumu ile ilgili 

2000 sayımına dair bazı veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (eski Devlet İstatistik 

Enstitüsü) kayıtlarından elde edilmiş ve değerlendirilmiştir.  

4.1.2. Nüfusun Değişimi 

Proje alanına karşılık gelen Çamlıhemşin ilçesinin yıllar itibariyle nüfus değişimi 

incelendiğinde ana hatlarıyla 4 dönemin varlığı dikkat çekmektedir. Bunlar sayım sonuçlarına 

göre belirlenebilen 1935-1950, 1950-1965, 1965-1985 ve 1985-2000 dönemleridir. 

Bu dönemlerden birincisi, 1950 yılına kadar devam eden “çok yavaş nüfus artışı 

devresi”dir.  Bu devre boyunca, 1935’te 7419 olan ilçenin toplam nüfusu yıllık ortalama % 

0.34’lük bir artışla 1950’de 7807’ye ancak ulaşabilmiştir. Aynı devrede hem kırsal hem de 

kentsel (kasaba) nüfusun artış hızlarının düşüklüğü ayrıca belirtilmelidir ki, bu devre için 

sırasıyla yıllık ortalama % 0.32 ve % 0.56 artış hızlarından söz edilebilir. Nitekim 1935-1950 

arasında henüz kentsel vasıflar kazanamamış Çamlıhemşin, Pazar ilçesinin Hemşin 
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Nahiyesine (önce Çoruh daha sonra Rize vilayeti ili içinde yer almıştır) bağlı (Viceisüfla ve 

Viceiülya isimlerini taşıyan) iki köyden ibaretti.  

Çizelge 4.1. Çamlıhemşin ilçesinde sayım yılları itibariyle kentsel, kırsal ve toplam nüfus 

 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 
Kasaba Nüfusu 673 736 739 732 1922 2227 2300 1903 1501 1614 2415 2829 2354 
Kırsal Nüfus 6746 6940 7050 7075 7404 8100 8426 8518 9407 9244 8473 7737 5883 
Toplam İlçe Nüfusu 7419 7676 7789 7807 9326 10327 10726 10421 10908 10858 10888 10566 8237 

Kaynak: DİE. 

Günümüzün Çamlıhemşin’i 1955 sayımına kadar köy olarak varlığını sürdürdükten 

sonra, bu tarihte Viceiülya ismiyle Rize Vilayeti’nin Ardeşen Kazası’nın Çamlıca 

Nahiyesi’nin merkezi olmuştur. İki köyün idari olarak birleştirilmesi ve yeni oluşturulan bir 

nahiyenin merkezliği görevi, Çamlıhemşin’in nüfus gelişiminde başka bir dönemin başlangıcı 

anlamına gelmektedir. Nitekim 1955 sayımında hem kasabalaşma süreciyle Çamlıhemşin 

(Viceiülya) hem de kendisine bağlı köylerinin nüfusları önceki sayıma göre bir sıçrama 

yapmıştır (Çizelge 4.1; Şekil 4.1). Kısa bir süre sonra Çamlıhemşin, 1960 sayımından da 

anlaşılacağı üzere Rize ilinin bir ilçesi, Çamlıhemşin kasabası da bu ilçenin merkezi olmuştur.  

Şekil 4.1. Çamlıhemşin ilçesinde kentsel, kırsal ve toplam nüfusun sayım yıllarına göre gelişimi 

 

 

 

 

 

 

Böylece, 1950’de 732 olan Çamlıhemşin’in nüfusu (% 7.63’lük yıllık ortalama nüfus 

artış hızıyla) 1965’te 2300’e, ilçenin 7075 olan kırsal nüfusu  ise (% 1.17’lik yıllık ortalama 

nüfus artış hızıyla) 8426’ya ulaşmıştır. Bugünkü Çamlıhemşin ilçesi sınırları dahilinde nüfus, 

1950-1965 arasında %2.12’lik bir yıllık artış hızıyla 7807’den 10.726’ya yükselmiştir. Bu 
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1965’ten 1980’lerin ortasına kadar (1985 nüfus sayımı) Çamlıhemşin ilçesinin 

nüfusunun %0.07 oranında çok sınırlı bir yıllık ortalama artış gösterdiği yıllardır. Bir anlamda 

1965-1985 dönemi, nüfus gelişimi bakımından Çamlıhemşin ilçesi için “durgunluk devresi”ne 

karşılık gelmektedir. Bu bağlamda 1965’te 10.726 olan ilçenin nüfusu 1985 yılında 10.888’e 

ancak ulaşabilmiştir. Dönem başlangıcına göre kırsal nüfus genel olarak %0.03 oranında bir 

artış gösteriyor gibi görünse de aslında köy nüfusları 1975 sayımından sonra mutlak bir 

azalma süreci içine girmişlerdir (Çizelge 4.1 ve 4.2; Şekil 4.1). 1975’te 9407’ye kadar çıkmış 

olan ilçenin kırsal nüfusu 1985 sayımında 8473’e yani neredeyse 1965 yılı (8426) seviyesine 

gerilemiştir.  

Çizelge 4.2. Çamlıhemşin ilçesinde idari birimlere ve sayım yıllarına göre nüfus 
 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 
A.Şimşirli 439 453 458 466 496 502 482 560 421 430 322 223 50 
Behice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 
Boğaziçi 0 0 0 0 0 0 0 0 166 173 127 95 63 
Çatköy 136 150 141 109 100 94 97 99 87 87 81 65 63 
Çayırdüzü 469 533 549 639 643 784 862 859 997 1013 1039 996 1001 
Dikkaya 739 789 806 834 872 1077 1225 1315 1522 1871 1910 1894 940 
Güllüköy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 
Güroluk 284 294 282 276 297 294 293 295 327 221 216 188 29 
Kadıköy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 
Kale 86 56 62 68 59 80 71 57 171 209 115 76 58 
Kaplıca 241 273 284 268 298 351 304 207 388 177 221 169 43 
Köprübaşı 313 330 329 334 375 414 451 429 567 510 582 556 304 
Meydanköy 172 157 164 153 174 161 174 219 171 160 140 100 63 
Muratköy 332 348 336 337 383 433 463 491 469 540 466 383 248 
Ortaklar 49 46 51 23 31 44 50 135 73 46 59 130 60 
Ortanköy 0 0 0 0 0 0 0 0 91 82 49 37 27 
Ortayayla 61 18 33 39 19 58 36 96 44 36 72 76 48 
Sıraköy 120 85 87 80 84 111 211 98 151 161 70 48 20 
Şenköy 0 0 0 0 0 147 179 139 122 86 81 31 25 
Şenyuva 538 546 541 553 611 541 520 555 498 408 243 196 124 
Topluca 742 826 861 961 1024 1148 1252 1380 1743 1780 1791 1790 1498 
Ülkü 709 708 773 660 628 631 595 573 533 462 332 246 156 
Yaylaköy 67 69 78 52 49 1 17 9 18 15 6 26 34 
Yazlık 75 69 71 55 50 95 43 31 72 39 23 24 19 
Yolkıyı 506 500 509 525 552 587 549 472 332 314 203 131 95 
Y.Şimşirli 278 301 261 275 310 344 370 336 279 306 236 195 72 
Zilkale 390 389 374 368 349 203 182 163 165 118 89 62 38 
Çamlıhemşin 673 736 739 732 1922 2227 2300 1903 1501 1614 2415 2829 2354 
Kaynak: DİE. 
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Çizelge 4.3. Çamlıhemşin ilçesinde 1935, 1950, 1965, 1985 ve 2000 yılları itibariyle 
idari birimlere göre nüfus ve 1935-1950, 1950-1965, 1965-1985 ve 1985-2000 dönemlerinde 
nüfusun değişim oranları 

 1935 1950 1965 1985 2000 35_50 (%) 50_65 (%) 65_85 (%) 85_00 (%) 
A.Şimşirli 

439 466 482 322 50 0,40 0,23 -2,02 -12,42 
Behice 

0 0 0 0 427 0,81 2,56 2,22 -1,08 
Boğaziçi 

0 0 0 127 63 0,56 7,63 0.50 -4,67 
Çatköy 

136 109 97 81 63 -1,48 -0,78 -0,90 -1,68 
Çayırdüzü 

469 639 862 1039 1001 2,06 2,00 0,93 -0,25 
Dikkaya 

739 834 1225 1910 940 0,81 2,56 2,22 -1,08 
Güllüköy 

0 0 0 0 258 0,81 2,56 2,22 -1,08 
Güroluk 

284 276 293 216 29 -0,19 0,40 -1,52 -13,39 
Kadıköy 

0 0 0 0 120 0,43 2,00 1,28 -2,11 
Kale 

86 68 71 115 58 -1,57 0,29 2,41 -4,56 
Kaplıca 

241 268 304 221 43 0,71 0,84 -1,59 -10,91 
Köprübaşı 

313 334 451 582 304 0,43 2,00 1,28 -2,11 
Meydanköy 

172 153 174 140 63 -0,78 0,86 -1,09 -5,32 
Muratköy 

332 337 463 466 248 0,10 2,12 0,03 -4,21 
Ortaklar 

49 23 50 59 60 -5,04 5,18 0,83 0,11 
Ortanköy 

0 0 0 49 27 0,25 0,30 -3,89 -3,97 
Ortayayla 

61 39 36 72 48 -2,98 -0,53 3,47 -2,70 
Sıraköy 

120 80 211 70 20 -2,70 6,47 -5,52 -8,35 
Şenköy 

0 0 179 81 25 -0,39 -0,13 -3,96 -7,84 
Şenyuva 

538 553 520 243 124 0,18 -0,41 -3,80 -4,49 
Topluca 

742 961 1252 1791 1498 1,72 1,76 1,79 -1,19 
Ülkü 

709 660 595 332 156 -0,48 -0,69 -2,92 -5,04 
Yaylaköy 

67 52 17 6 34 -1,69 -7,45 -5,21 11,56 
Yazlık 

75 55 43 23 19 -2,07 -1,64 -3,13 -1,27 
Yolkıyı 

506 525 549 203 95 0,25 0,30 -3,89 -5,06 
Y.Şimşirli 

278 275 370 236 72 -0,07 1,98 -2,25 -7,91 
Zilkale 

390 368 182 89 38 -0,39 -4,69 -3,58 -5,67 
Çamlıhemşin 

673 732 2300 2415 2354 0,56 7,63 0.50 -0,17 

İlçe Toplamı 7419 7807 10726 10888 8237 0,34 2,12 0,07 -1,86 

Köyler Toplamı 6746 7075 8426 8473 5883 0,32 1,17 0,03 -2,43 
                        Kaynak: DİE. 

1985 sonrası, Çamlıhemşin ilçesi için bir başka demografik dönemi ifade etmektedir 

ki,  bu tarihten sonraki yıllar “mutlak nüfus azalması devresi”ni nitelemektedir. İlçe genelinde 

yıllık ortalama %1.8 oranında gerçekleşen nüfus kaybı, kırsal yerleşmelerde Çamlıhemşin 

kasabasına göre (% -0.17) daha fazla gözükmektedir (yıllık ortalama % -2.43, Çizelge 4.3). 

Bu haliyle, 1985’e göre nüfusu 2000 sayımında % 24 azalan Çamlıhemşin ilçesi, 8237 kişinin 

yaşadığı bir alan durumuna gerilemiştir. Bu sonuçla ilçe, Rize ilinin Hemşin ilçesinden sonra 

ikinci az nüfuslu idari ünitesi durumundadır. 
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Nüfusun dönemler itibariyle değişimi köyler düzeyinde ele alındığında, Çamlıhemşin 

ilçe alanının batı yarısının orta kesimi, henüz 1950-1965 döneminde nüfus kaybetmeye 

başlamış, bu kayıplar daha sonraki dönemlerde de (1965-1985 ve 1985-2000 dönemleri) 

kuvvetlenerek devam etmiştir. Oysa ilçe arazisinin kuzeybatı kesimlerine karşılık gelen, 

Çamlıhemşin kasabası ve çevresindeki köylerde 1950-1965 ve 1965-1985 arası dönemler 

nüfusun az ya da çok arttığı dönemler olmuştur. Ancak 1985-2000 arası, (iki köy dışında) 

Çamlıhemşin ilçesinin tüm yerleşmeleri için (kasaba dahil) mutlak nüfus kaybı dönemini 

ifade etmektedir. 

Çamlıhemşin ilçesinde ortaya çıkan bu durum, tamamıyla kırsal boşalma olarak ifade 

edilebilir. Bu boşalmanın sonucunda, ilçenin doğal yapısı gereği zaten dengesiz olan nüfus 

dağılımı, yeni bir görünüm kazanmakla kalmamış, nüfusun başta yaş kompozisyonu olmak 

üzere çeşitli nitelikleri büyük ölçüde değişime uğramıştır. 

4.1.3. Nüfusun Alansal Dağılımı (Yoğunluk ve Büyüklük) 

4.1.3.1 Nüfus Yoğunluğu 

Proje alanının (Çamlıhemşin ilçesi) yukarıda özetlenen demografik gelişimi, nüfusun 

dağılışı ve büyüklüğünü de etkilemiştir. Çamlıhemşin ilçesi, nüfus yoğunluğu bakımından 

Rize ilinin en az nüfus yoğunluğuna sahip iki ilçesinden biri durumundadır (diğeri İkizdere 

ilçesidir). İlçenin aritmetik nüfus yoğunluğu km2’ye 12 kişidir. Burada ilçe düzeyindeki bu 

değerin, Rize ili (93 kişi/km2) ve Türkiye geneline (88 kişi/km2) göre oldukça düşük olduğu 

kaydedilebilir. Geniş alanların ormanlar ve yüksek otlaklarla kuşatıldığı araştırma alanında; 

kuvvetli eğimler, sert iklim koşulları ve geçim kaynaklarının sınırlılığı, nüfus yoğunluğu 

açısından dengesiz bir dağlımın ortaya çıkmasındaki başlıca etkenlerdir.  

Proje alanının geneline ait bu nüfus yoğunluğu özelliğine biraz daha ayrıntılı 

bakıldığında, durumun biraz değişikliğe uğradığı gözlenmektedir.. Nüfus yoğunluğu 

konusunda ilk söylenebilecek husus, ilçenin doğu yarısının (yaylalar bölgesi) 2-3 ay dışında 

tamamıyla boş olduğudur.  

İkinci olarak, Çamlıhemşin ilçesinin batı yarısının orta ve güney kesimleri çok düşük 

nüfus yoğunluğuna sahip alanlar olduğu kaydedilebilir ki, buralarda km2’ye düşen insan sayısı 

(nüfus yoğunluğu) Türkiye ortalamasının ¼’ünün bile altındadır (Harita 14). Bu düşük nüfus 
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yoğunluğuna sahip alan, zor yaşam koşulları nedeniyle nüfusunu büyük ölçüde göçler 

aracılığıyla dışarıya kaptırmış, yine büyük bölümünde sakinlerinin yazın şenlendirdiği 

yerlerdir. Yükseltinin güneye doğru artarak 3000 metrelere kadar ulaştığı bu kesimler, kışın 

yolları yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle kapanan, tarım arazisi çok az alanlardır. Diğer 

yandan, yükselti nedeniyle ürün çeşitliliği de sınırlı olan bu alanlarda 2000 metrenin altında 

kalan kısımlarda yoğun orman örtüsü, kırsal kesimde yaşayanların geçim kaynaklarını 

sınırlandıran diğer bir unsurdur. Bu sınırlılık özellikle proje alanının orta ve yukarı (güney) 

kesimlerinde nüfus yoğunluğunun düşmesine yol açmıştır (Harita 4.1). 

Buna karşılık, Çamlıhemşin kasabasının (ilçe merkezi) kuzeyinde kalan vadilerin 

genişlediği, yükseltinin azaldığı ve ormandan açılan yerlerde çay başta olmak üzere tarımsal 

hayatın canlandığı aşağı (kuzey) kesimlerde nüfus yoğunlukları artmakta, yer yer de Türkiye 

ve Rize ili ortalamalarının üzerine dahi çıkmaktadır.  

Bütün bunların sonucunda, Çamlıhemşin ilçesinde nüfus yoğunluğu bakımından üç 

farklı alanın ortaya çıkmış olduğu söylenebilir. Bu alanlar: 

• Issız Doğu Çamlıhemşin 

• Düşük Nüfus Yoğunluklu Çamlıhemşin (batı Çamlıhemşin’in orta ve güney 

kesimleri) 

• Yoğun Nüfuslu Çamlıhemşin (batı Çamlıhemşin’in kuzey kesimleri). 
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• Harita 4.1. Çamlıhemşin ilçesinin nüfus yoğunluğu haritası (2000)
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 4.1.3.2. Nüfus Büyüklüğü 

Nüfus yoğunluğundaki bu sentezi, nüfusun sayısal büyüklükleri olarak da ifade etmek 

mümkündür. Buna göre: 

• 2000 yılı itibariyle Çamlıhemşin ilçesi toplam nüfusunun %87.6’sı kuzey 

kesimdeki yerleşim birimlerinde yaşamaktadır. Orta kesimde yaşayan nüfusun toplam nüfusa 

oranı %8.8, güney kesiminki ise %3.6’dır. Bu sayılar ilçe nüfusunun büyük bir çoğunluğunun 

proje alanının kuzey kesimlerinde yaşadığını göstermekle kalmayıp, aynı zamanda nüfusun 

alanla ilişkisini ifade eden yoğunluklar gibi nüfus büyüklüklerinin de ilçede doğu-batı ve 

batıda da kuzey-güney nüfus dağılımı tezadına işaret etmektedir (Harita 4.2).  

• Kırsal boşalmanın henüz tam olarak gerçekleşmediği yıllarda (bu yılları temsil 

etmek üzere 1965 yılı ele alınabilir) nüfusun alansal dağılımının nasıl olduğu sorusuna 2000 

yılındaki görünümden bazı farkların olduğu yanıtı verilebilir. Nitekim, 1965’te nüfusun 

yarıdan fazlası (ancak % 61.1’i) ilçe merkezi kuzeyde kaldığından bu kesimlerdedir. Oysa 

proje alanının batı kesiminin daimi yerleşmelerine sahip orta kesimlerinde yaşayanların 

toplam nüfustaki payı % 34’e çıkmaktadır. Güney kesimlerde oturanların nüfus miktarındaki 

payı ise % 4.9 civarındadır. Bu durumda geçmiş yıllarda proje alanının asıl nüfus kaybettiği 

alanların orta kesimlerdeki köyler olduğu sonucuna varılabilmektedir. 

• Proje alanında ilçenin merkezinden sonra en kalabalık yerleşim birimleri 

kuzeyde çay tarımının yapıldığı alandaki  sırasıyla Topluca, Çayırdüzü, Dikkaya ve Behice 

köyleridir. 
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Harita 4.2. Çamlıhemşin ilçesinin nüfus büyüklüğü haritası (2000) 
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4.1.4. Nüfusun Yaş Yapısı 

Araştırma alanının içinde yer aldığı Rize ilinin genelinde nüfusun yaş yapısı hakkında 

fikir verebilecek bir ölçüt olarak kullanabileceğimiz ortanca (medyan) yaş, 2000 nüfus 

sayımına göre erkeklerde 27, kadınlarda 28 düzeyindedir. Çamlıhemşin ilçesinde ise; nüfusun 

ilin geneline göre daha yaşlı bir nüfus yapısının var olduğunu ispatlar şekilde ortanca yaş, 

erkeklerde 30, kadınlarda 36, her iki cinsiyet grubu bir arada değerlendirildiğinde 33 değerini 

göstermektedir (Harita 4.3, 4.4 ve 4.5). Kaldı ki Türkiye genelinde ortanca yaş, bu değerlerin 

epeyce altında kalacak şekilde 24.8’dir. 

Çamlıhemşin ilçesindeki yaş yapısını incelerken nüfusun 0-14, 15-64 ve 65 yaş üzeri 

ana yaş gruplarına dağılımına da bakılabilir. Yönetimsel olarak toplam 27 köy ve bir ilçe 

merkezinden oluşan Çamlıhemşin ilçesinin 15 köy idari alanında toplam nüfusun % 20’den 

fazlası yaşlı olarak kabul edilen 65 üzeri yaş grubundakilerden oluşmaktadır. Hatta bu 

köylerden 10’unda yaşlı nüfus oranı %30’un üzerine çıkmaktadır (Harita 4.5). İlginçtir ki 

yaşlı nüfusun fazla olduğu köyler ilçenin güney, ama özellikle de orta kesimlerinde 

toplamıştır. Bu köyler daha önce gençlerini göçler yoluyla kentlere kaptırmış yerlerdir. 

Toprağına bağlılığı nedeniyle eskiden beri burada kalmayı tercih etmiş olanlarla, bir şekilde 

emekli olduktan sonra geri dönmüş olanların yaşlı nüfus oranını yukarı çekmesi doğal 

karşılanmalıdır. Zaten buralarda nüfus sayımı kayıtlarına giren çocuk sayısının azlığı (Ortan 

ve Zilkale’de olduğu üzere) veya olmayışı (Sıraköy ve Şenköy’deki gibi) da göçlerin çocuk 

sahibi olabilecek yaştaki gençleri alıp götürmesiyle açıklanabilir. Bu değerler, Rize ili 

ortalamalarıyla (çocuk nüfus oranı %26.5, ergin nüfus oranı %65.9 ve yaşlı nüfus oranı %7.6) 

karşılaştırıldığında, orta ve güney Çamlıhemşin köylerinde il ortalamasının çok üstünde bir 

yaşlı nüfus oranı, aynı zamanda da ortalamadan çok daha düşük bir çocuk nüfus oranı ile 

karşılaşılır (Çizelge 4.4; Harita 4.3 ve 4.5). 
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Çizelge 4.4. Çamlıhemşin ilçesinde nüfusun yaş gruplarına dağılımı 

 
Toplam 
Nüfus 

 
Çocuk Nüfus 
(15 yaş altı) 

 
Çocuk Nüfus 

(%) 
Ergin Nüfus 

 (15-64 yaş arası) 
Ergin 

Nüfus (%) 
Yaşlı Nüfus  
(65 yaş üstü) 

Yaşlı Nüfus 
(%) 

Çamlıhemşin 2354 368 16 1678 71 308 13 
A.Şimşirli 50 4 8 28 56 18 36 
Behice 427 130 30 266 62 31 7 
Boğaziçi 63 6 10 39 62 18 29 
Çatköy 63 6 10 44 70 13 21 
Çayırdüzü 1001 308 31 614 61 79 8 
Dikkaya 940 297 32 573 61 70 7 
Güllüköy 258 81 31 163 63 14 5 
Güroluk 29 5 17 15 52 9 31 
Kadıköy 120 25 21 75 63 20 17 
Kale 58 7 12 41 71 10 17 
Kaplıca 43 6 14 25 58 12 28 
Köprübaşı 304 86 28 186 61 32 11 
Meydanköy 63 9 14 37 59 16 25 
Muratköy 248 47 19 154 62 47 19 
Ortaklar 60 15 25 35 58 10 17 
Ortanköy 27 2 7 12 44 13 48 
Ortayayla 48 4 8 39 81 5 10 
Sıraköy 20 0 0 14 70 6 30 
Şenköy 25 0 0 14 56 10 40 
Şenyuva 124 8 6 73 59 43 35 
Topluca 1498 456 30 908 61 134 9 
Ülkü 156 7 4 105 67 44 28 
Yaylaköy 34 4 12 25 74 5 15 
Yazlık 19 3 16 10 53 6 32 
Yolkıyı 95 3 3 52 55 40 42 
Y.Şimşirli 72 8 11 41 57 23 32 
Zilkale 38 2 5 22 58 14 37 
Kaynak: DİE, 2005a.  

Oysa Çamlıhemşin kasabasının kuzeyinde kalan Topluca, Çayırdüzü, Dikkaya, Behice 

ve Güllü köylerinde (Kuzey Çamlıhemşin’de), 65 ve üstü yaş grubundaki (yaşlı) nüfusun 

oranı %10’un altında kalırken, 15 yaşın altındaki (çocuk) nüfusun oranı ise % 30-32 kadardır. 

Bu kesimde yaşlı nüfus oranı il ortalamasını andırırken, çocuk nüfus oranı il (%26.5) ve 

Türkiye (%29.8) ortalamalarının biraz üzerine çıkmaktadır.  
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Harita 4.3. Çamlıhemşin ilçesinde çocuk nüfusun oransal dağılımı
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           Harita 4.4. Çamlıhemşin ilçesinde ergin nüfusun oransal dağılımı
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           Harita 4.5. Çamlıhemşin ilçesinde yaşlı nüfusun oransal dağılımı 
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Araştırma alanında yaşlı nüfusun fazlalığını ifade edebilecek bir gösterge de emekli 

sayılarıdır. 2000 sayımı sonuçlarına göre 361 kişi belirli bir işte hizmet süresini 

tamamladıktan sonra emekli olmuş ve Çamlıhemşin ilçesine yerleşmiştir (Emekli nüfusun 

300’ü erkek, 61’i kadındır). İlçedeki emeklilerin %81’i (291 kişi) ilçe merkezinde, %19’u (70 

kişi) köylerde ikamet etmektedir.  

4.1.5. Nüfusun Eğitim Durumu 

Nüfusun kalitesini belirleyen etmenler, sağlık standartlarının yüksekliği, bedensel ve 

zihinsel sağlamlık, düşünsel yetenek ve bunları geliştiren eğitim derecesi, iş ve meslek bilgi 

ve deneyimi şeklinde sıralanabilir (Tandoğan, 1994: 81). Nüfusun kalitesini yükselten eğitim, 

bireye akılcı, mantıksal ve iyi davranışlar ile beceriler kazandıran, toplumun  yenileşmesine, 

kültürel açıdan zenginleşmesine, üretici ve tüketici olarak ekonomik verimliliğine ve siyasal 

bilinç düzeyinin yükselmesine yol açan bir süreçtir (Tezcan, 1981: 25-27). Dolayısıyla 

nüfusun iyi, kaliteli ve uzun süreli (hatta doğumdan ölüme kadar) eğitim almasının bireysel ve 

toplumsal gelişim, ekonomik kalkınma, kültürel evrim, çağdaşlaşma ve demokratikleşme 

bakımından itici güç olacağını iddia etmek yanlış olmaz. Tarihin her devrinde eğitilen, beceri 

kazandırılan ve bunu üretime dönüştüren toplumlar diğerlerine göre daha ileri düzeylere 

ulaşmışlardır (Özgür, 1998: 92). Günümüzün dünyasında hızla büyüyen ekonomilerin büyük 

bir bölümünde kaynakların eğitimin niteliğine ayrılması ve eğitimin sosyo-ekonomik 

gelişmeye alt yapı olarak görülmesi, beşeri bir kaynak olarak nüfusun eğitimi konusunu daha 

fazla öne çıkarmaktadır. 

Eğitim düzeyinin belirleyicilerinden biri olarak nüfusun okur-yazarlık oranları 

kullanılabilir. Bu bağlamda, 2000 sayımı sonuçlarına göre (DİE, 2003: 136) Türkiye’de çağ 

nüfusu (6+ yaş) içinde okuma-yazma bilenlerin oranı, %87.3, Rize ilinde % 87.7’dir. 

Çamlıhemşin ilçesinde okuma-yazma çağındaki nüfusunun miktarı 7522 kişidir ki, bu nüfus 

kitlesinin  %80.4’ü (6051 kişisi) okuma yazma bilen, geri kalan kısmı (1470 kişi), bir başka 

deyişle %19.6’sı okuma yazma bilmeyenler ve okuryazarlığı bilinmeyenlerden (1 kişi) 

oluşmaktadır.  

Ayrıca okur-yazar oranları yaşanılan yer (köy veya kasaba) ve cinsiyete göre de 

değişmektedir. Genel olarak Çamlıhemşin ilçesi köylerinde %77’lik bir oranda okur-yazar 

nüfus var iken, kasabada (ilçe merkezi) bu oran %89’u bulmaktadır. Diğer taraftan ilçe 
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5. BÖLÜM 

 MEVCUT ARAZİ BÖLÜNÜŞÜ VE KULLANIMI 

 Kuzeyde Fırtına Çayı vadisinde 200 metreden başlayıp güneydoğuda Kaçkar 

zirvesinde 3932 metreye kadar yükselen, Fırtına Çayı ve kollarının kazmış oldukları derin 

vadilerle dilimler halinde parçalanan dağlık sahada 925,4 km2’lik alan kaplayan Çamlıhemşin 

ilçesi, fazlaca çeşitlilik göstermeyen bir arazi bölünüşüne sahiptir. İlçe sınırları dahilindeki 

arazi, mevcut kullanım durumuna göre orman alanları, kayalık alanlar, otlak alanları, tarım 

alanları, göl alanları ve yerleşim alanları şeklinde bir bölünüş göstermektedir (Çizelge 5.1).  

Çizelge 5.1. Çamlıhemşin ilçesinin genel arazi bölünüşü (dekar)* 

 Yüzölçümü Orman alanı Kayalık alan Otlak alanı Tarım alanı Göl alanı Yerleşim 

Köyler+Kasaba 456292 254362 97487 55371 47701 337 1034 

Yaylalar 469164 203033 129417 132924 2515 1030 245 

TOPLAM 925456 457395 226904 188295 50216 1367 1279 

% % 100 49,5 24,5 20,3 5,4 0,2 0,1 

                    * Alanlar harita üzerinden ölçülerek hesaplanmıştır. 

 

Çizelge 5.2. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rize İli 

Arazi Varlığı Raporu’na (1993) Göre Çamlıhemşin ilçesinin arazi bölünüşü (dekar) 

 
Yüzölçümü Orman alanı Kayalık alan Otlak alanı Tarım alanı Yerleşim alanı Göl alanı 

777100 391020 254360 110310 18970 1370 1070 

% 100 50.3 32.7 14.2 2.5 0.2 0.1 

Daha önce belirtildiği gibi Çamlıhemşin ilçesinin yüzölçümü ve arazi bölünüşü ile 

ilgili DİE ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın birbiriyle örtüşmeyen rakamları 

bulunmaktadır. Örneğin DİE tarafından yayınlanmış olan 2000 Genel Nüfus Sayımı Rize İli 

Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri Bültenine (DİE, 2002a) göre Çamlıhemşin ilçesinin 

yüzölçümü 700 km2, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Arazi Varlığı Raporuna göre 777.1 km2 , 

Rize Tarım İl Müdürlüğünün 2004 yılı Genel Arazi Dağılımı tablosuna göre 687 km2’dir. Bu 

üç kuruluşun resmi verileri arasındaki farklar 22 - 77.1 – 90 km2 arasında değişmektedir. 

Proje elemanları tarafından GIS ortamında yapılan ölçümlere göre ilçenin yüzölçümü 925,4 

km2 olarak tespit edilmiş olup Çizelge 5.2’ye göre aradaki fark 148.3 km2’dir. Her iki 

çizelgede orman, kayalık, otlak ve tarım alanlarının sıralanışı aynı olmasına rağmen, ilçe 

yüzölçümü içindeki oranlarında  bir miktar farklılıklar bulunmaktadır.  
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Harita 5.1. Çamlıhemşin ilçesinde arazi kullanım kuşakları 
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 Doğal ve beşeri kaynakların tespit edildiği proje alanında birinci derece doğal 

koşullara bağlı olarak birbirinden farklı özelliklere sahip kabaca 4 kuşak oluşmuştur. İlçenin 

kuzeybatı köşesinden başlayarak gelişen bu kuşakları, sırasıyla tarım alanları, orman alanları, 

otlak alanları ve kayalık alanlar olarak sınıflandırmak mümkündür (Harita 5.1). 

İlçenin genel arazi bölünüşünü jeomorfolojik birimlere göre ele aldığımızda, sırt ve 

yamaçların % 67’lik oranla birinci, buzul vadilerinin (% 14) ikinci, akarsu vadilerinin (% 13) 

ise üçüncü, sirklerin ise dördüncü sırada (% 6) yer aldığı görülür (Çizelge 5.3). Kavran yayla 

alanı içinde kalan 326 dekarlık buzul alanı ise kapladığı alan bakımından önemsiz bir değere 

sahiptir (% 0.03). 

 

Çizelge 5.3. Çamlıhemşin ilçesinin jeomorfolojik birimlere göre genel arazi bölünüşü (dekar) 

Sırt ve Yamaç Buzul vadisi Fluviyal Vadi Sirk Buzul Toplam 
615878 133876 121666 53710 326 925456 
%67 %14 %13 %6 %0.0 %100 

Çamlıhemşin ilçesindeki köy ve kasaba (Çamlıhemşin ilçe merkezi) idari alanları ile 

yayla alanlarının jeomorfolojik birimlere göre arazi bölünüşü Çizelge 5.4’te gösterilmiştir.  

Çamlıhemşin ilçesindeki toprak örtüsünün genel arazi bölünüşü içinde kullanım 

durumunu incelediğimizde (Çizelge 5.5), bütünüyle otlak alanı durumunda olan yüksek dağ 

çayırları (%18) ile kullanım dışı kayalık alanların (% 25) ilçe yüzölçümünün % 43’ünü 

oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. İlçe arazisinin % 38’ini örten kireçsiz kahverengi 

topraklarının en büyük kısmı (% 88’i) orman alanları tarafından işgal edilmektedir. Otlakların 

ve çaylıklar dışındaki tarım alanları ise bu topraklar üzerinde % 11’lik (38193 dekar) bir alan 

kaplamaktadırlar. İlçe yüzölçümü içinde % 21 oranında bir yer kaplayan podzolik toprakların 

da üzeri büyük oranda ( % 82 ) orman örtüsü ile kaplanmıştır. Podzolik toprakların % 17’si 

tarım, % 1’i otlak alanı olarak kullanılmaktadır (Harita 3.8). 
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Çizelge 5.4. Çamlıhemşin ilçesindeki köy ve kasaba idari alanları ile yayla alanlarının 

jeomorfolojik birimlere göre ayrımı (dekar) 

 

Ünite adı Fluviyal vadi Sırt ve Yamaç Buzul vadisi Sirk Buzul 
Toplam 

 
1. Kadıköy 584 275 0 0 0 859 

2. Behice 1099 306 0 0 0 1405 

3. Köprübaşı 396 1481 0 0 0 1877 

4. Güllüköy 0 2763 0 0 0 2763 
5. Ortan 1323 1455 0 0 0 2778 
6. Muratköy 518 3940 0 0 0 4458 
7. Güroluk 1565 5730 0 0 0 7295 
8. Huser Y. 306 7367 0 0 0 7673 
9. Orman 1456 6576 0 0 0 8032 

10. Samistal Y. 0 5560 942 1582 0 8084 

11. Dikkaya 2351 5750 0 0 0 8101 

12. Topluca 2608 6477 0 0 0 9085 
13. Kaplıca 1689 7480 0 0 0 9169 

14. A.Şimşirli 1531 7844 0 0 0 9375 
15. Kılınçhaç Y. 0 4058 3878 1538 0 9474 

16. Yolkıyı 905 9072 0 0 0 9977 
17. Apivanak Y. 0 4456 3226 2716 0 10398 

18. Boğaziçi 2891 8935 0 0 0 11826 
19. Çermeç Y. 0 6068 3935 1823 0 11826 
20. Hazindak Y. 2432 7718 1548 435 0 12133 
21. Ortaklar 0 6982 4594 820 0 12396 

22. Palovit Y. 0 8454 4067 0 0 12521 

23. Sıraköy 1709 8985 1548 584 0 12826 

24. Şenköy 3562 10480 0 0 0 14042 
25. Çayırdüzü 3314 11085 0 0 0 14399 
26. Ortayayla K. 0 10351 4543 400 0 15294 
27. Palakcur Y. 572 11135 3828 485 0 16020 

28. Pokut Y. 2107 14093 0 0 0 16200 

29. ÇAMLIHEMŞİN 4025 12548 0 0 0 16573 

30. Şenyuva 3330 13754 0 0 0 17084 

31. Trovit Y. 1000 7844 5872 3145 0 17861 
32. Ceymakcur Y. 6 13528 6375 1148 0 21057 

33. Verçenik 798 8586 4683 8786 0 22853 

34. Amlakit Y. 2946 14805 4023 1099 0 22873 

35. Y.Şimşirli 2522 21197 0 0 0 23719 

36. Ayder Y. 9887 14979 7 335 0 25208 

37. Avuçur Y. 2236 16961 5026 1556 0 25779 

38. Yazlıkköy 557 19194 4222 2119 0 26092 
39. Çat 8612 3225 15427 0 0 27264 

40. Ülkü 7181 22085 0 0 0 29266 

41. Yaylaköy 2075 20840 6536 976 0 30427 
42. Kaçkar Y. 6003 21174 4607 896 0 32680 

43. Zilkale 6097 26647 0 0 0 32744 
44. Hacıvanak Y. 0 18533 10495 4412 0 33440 
45. Kaleköy 2094 19154 10455 6427 0 38130 
46. Kavran Y. 3058 31778 10300 2508 326 47970 
47. Meydan 9862 51081 3000 3125 0 67068 
48. Topluca Y. 16459 73089 10739 6795 0 107082 

TOPLAM 121666 615878 133876 53710 326 925456 
                                   Not: Üniteler yüzölçümü miktarlarına göre küçükten büyüğe sıralanmıştır. 
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Çizelge 5.5. Toprak örtüsüne göre genel arazi bölünüşü ve kullanımı (dekar) 

Arazi kullanımı Yüksek dağ 
çayırları 

Podzolik 
topraklar 

Kayalık 
alan 

Kireçsiz kahverengi 
topraklar 

Toplam 
 

Orman 0 164379 0 293016 457395 
Kullanım dışı 0 0 226905 0 226905 
Otlak 165404 2101 0 20790 188295 
Diğer tarım  0 13633 0 17403 31036 
Çay tarımı 0 19150 0 0 19150 
Diğer 0 0 0 2646 2646 
TOPLAM 165404 199263 226905 333855 925427 
İlçe yüzölçümü içindeki 
% 

% 18 % 21 % 25 % 36 % 100 

 

Arazi kulanım alanlarının dağılışını etkileyen faktörlerden biri de  arazi sınıflarıdır. Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çeşitli faktörleri göz önüne alarak ortaya koyduğu arazi 

sınıfları içerisindeki ilk dört grup, kültür bitkilerinin yetişmesi için uygun koşullara sahipken 

V,VI,VII. sınıf  topraklar yerli bitkilerin yetişmesine imkan tanımaktadır. Çalışma alanında, 

V,VI. sınıf arazilerde ise çay gibi özel bitkiler yetiştirilebilmektedir. VIII. sınıf araziler ise 

tarım için gerekli koşullara sahip olmayıp, mera otları ve orman örtüsü için de zayıf kalmakta 

ve daha ziyade çıplak kayalık alanları oluşturmaktadır (KHGM, 1993:16). Bu bağlamda, ilçe 

topraklarında kültür bitkilerinin yetişmesi için uygun özellik taşıyan tek sınıf IV. sınıf araziler 

olup, ilçenin güneybatısında çok küçük bir alanda yer almakta ve  kuru tarım alanı olarak 

yararlanılmaktadır (%1). İlçe genelinde VII. sınıf araziler yaygın olup (% 49’u), tarım 

alanlarının %56’sı da bu sınıf araziler üzerindedir ve çay tarımı için uygundur. Tarım 

alanlarının %43’ü  ise 6.sınıf arazi özelliği göstermektedir (Harita   5.2). 

Orman örtüsünün yoğun olması erozyonu engellemekle birlikte, ilçe alanında 3. 

derecede erozyon riski taşıyan alanlar hakim durumdadır. Nitekim, Çamlıhemşin ilçesi 

yüzölçümünün %55’i  3. derecede erozyon riski taşımaktadır ki, genel bir değerlendirme 

yapılacak olursa, ilçenin tarım alanları, ve orman alanları bu grup içerisinde yer almaktadır 

(Harita 5.3).  
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Harita 5.2. Çamlıhemşin ilçesinin erozyon haritası 
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Harita 5.3. Çamlıhemşin ilçesinin arazi sınıfları 
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Çizelge 5.6. Çamlıhemşin ilçesindeki toprak örtüsünün ünitelere dağılımı(dekar)  

Ünite adı 
 Kireçsiz kahverengi topraklar 

Yüksek dağ çayırları 
 

Podzolik topraklar 
 

Çıplak kayalıklar 
 

Toplam 
 

1. Kadıköy 0 0 859 0 859 
2. Behice 0 0 1405 0 1405 
3. Köprübaşı 0 0 1877 0 1877 
4. Güllüköy 0 0 2763 0 2763 
5. Ortan 0 0 2778 0 2778 
6. Muratköy 0 0 4458 0 4458 
7. Güroluk 0 0 7295 0 7295 
8. Huser Y. 6519 1154 0 0 7673 
9. Orman 8032 0 0 0 8032 
10. Samistal Y. 929 7155 0 0 8084 
11. Dikkaya 0 0 8101 0 8101 
12. Topluca 251 0 8834 0 9085 
13. Kaplıca 9169 0 0 0 9169 
14. A.Şimşirli 0 0 9375 0 9375 
15. Kılınçhaç Y. 0 668 0 8806 9474 
16. Yolkıyı 0 0 9977 0 9977 
17. Apivanak Y. 0 607 0 9791 10398 
18. Boğaziçi 0 0 11826 0 11826 
19. Çermeç Y. 0 720 0 11106 11826 
20. Hazindak Y. 9771 2362 0 0 12133 
21. Ortaklar 0 3279 342 8775 12396 
22. Palovit Y. 0 7940 0 4581 12521 
23. Sıraköy 1135 329 1104 10258 12826 
24. Şenköy 0 0 14042 0 14042 
25. Çayırdüzü 0 0 14399 0 14399 
26. Ortayayla K. 0 3150 1758 10386 15294 
27. Palakcur Y. 5478 7937 0 2605 16020 
28. Pokut Y. 15760 440 0 0 16200 
29. Çamlıhemşin 0 0 16573 0 16573 
30. Şenyuva 0 234 16850 0 17084 
31. Trovit Y. 0 7042 0 10819 17861 
32. Ceymakcur Y. 7235 9427 0 4395 21057 
33. Verçenik 0 1456 0 21397 22853 
34. Amlakit Y. 6418 15093 0 1362 22873 
35. Y.Şimşirli 23344 0 375 0 23719 
36. Ayder Y. 25208 0 0 0 25208 
37. Avuçur Y. 13074 11211 0 1494 25779 
38. Yazlıkköy 6283 9783 0 10026 26092 
39. Çat 18356 2069 0 6839 27264 
40. Ülkü 0 0 29266 0 29266 
41. Yaylaköy 12320 6430 1012 10665 30427 
42. Kaçkar Y. 23905 7189 0 1586 32680 
43. Zilkale 272 2616 29856 0 32744 
44. Hacıvanak Y. 0 6009 0 27431 33440 
45. Kale K. 1989 5283 354 30504 38130 
46. Kavran Y. 18752 14069 0 15149 47970 
47. Meydan 46256 10517 263 10032 67068 
48. Topluca Y. 73399 21235 3551 8897 107082 

TOPLAM 333855 165404 199293 226904 925456 
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5.1. Orman Alanları  

Orman alanları ilçe yüzölçümünün hemen hemen yarısını (% 49,5) işgal etmektedir. 

İlçe sınırları dahilinde 200-2000 m. arasında gür bir örtü oluşturan orman alanları 2000 

metreden itibaren parçalı bir hal almakta, 2200 metreden sonra ise ortadan kalkmaktadır. 

Orman örtüsünü üzerinde yer aldığı jeomorfolojik birimlere göre incelediğimizde, yamaçların 

% 76 ile birinci, akarsu vadilerinin %24 ile ikinci sırada yer aldığı görülür. 

Çizelge 5.7.  Çamlıhemşin ilçesinde orman alanlarının jeomorfolojik birimlere göre 

dağılımı 

Jeomorfolojik birimler 
 Alan (dekar) 

Oran 
% 

Yamaçlarda 347395 76 

Fluviyal vadilerde 110000 24 

Toplam 457395 100 

 

Çizelge 5.8. Orman alanlarının toprak örtüsüne göre dağılımı (dekar) 

Kayalık alanlarda Kireçsiz kahverengi topraklar üzerinde Podzolik topraklar üzerinde Toplam 
 

0 293016 164379 457395 

İlçe bütünündeki 457,4 km2’lik orman alanının % 55,6’lık kısmı (254,4 km2’si) 

köylerle Çamlıhemşin kasabasının idari alanı içinde yer almakta; geriye kalan % 44,4’lük 

kısmı (203 km2’si)  ise yayla alanlarında bulunmaktadır.  

27 köy ile Çamlıhemşin kasabasındaki toplam 254,4 km2’lik orman alanının söz 

konusu 28 idari üniteye eşit olarak dağılımında ortalama değerin 9 km2 olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu sonuca göre Boğaziçi, Şenköy, Çamlıhemşin kasabası, Çat, Şenyuva, 

Yukarışimşirli, Ülkü, Zilkale ve Meydan köylerinin idari alanları içinde 9 km2’nin üzerinde; 

orman alanı bulunmayan Ortaklar ve Ortayayla köyleri dışındaki 17 köyde ise ortalama 

değerin altında orman alanı bulunduğu tespit edilmiştir. Yüzölçümleri oldukça küçük (900 ve 

1400 dekar) olan Kadıköy ile Behice köyündeki orman alanı varlığı 500 dekardan az iken, 

Köprübaşı ve Kaleköy’de 800-1000 dekar (1 km2) arasındadır. Bunların dışında Sıraköy, 

Güllüköy, Topluca, Ortan, Muratköy,Yaz1ıkköy ve Dikkaya köyünde 1-5 km2; Yaylaköy, 

Güroluk, Aşağışimşirli, Kaplıca, Çayırdüzü ve Yolkıyı köyünde ise ortalama değere yakın 

miktarda (5-9 km2 arasında) orman alanı bulunduğu tespit edilmiştir (Çizelge 5.9, Harita 5.4). 
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Çizelge 5.9.  Çamlıhemşin ilçesindeki orman alanlarının idari ünitelere göre miktarı 

Kasaba - Köy Alanları 
 

Yüzölçümü 
(dekar) 

Orman alanı 
(dekar) Yüzölçümü içindeki % 

1. Ortaklar Köyü 12396 0 0,0 

2. Ortayayla Köyü 15294 0 0,0 

3. Kadıköy 859 224 26,1 

4. Behice Köyü 1405 460 32,7 

5. Köprübaşı  1877 827 44,1 

6. Kale Köyü 38130 959 2,5 

7. Sıraköy 12826 1131 8,8 

8. Güllüköy 2763 1844 66,7 

9. Topluca Köyü 9085 1985 21,8 

10. Ortan Köyü 2778 2263 81,5 

11. Muratköy 4458 2679 60,1 

12. Yazlıkköy 26092 2959 11,3 

13. Dikkaya Köyü 8101 4929 60,8 

14. Yaylaköy 30427 6594 21,7 

15. Güroluk Köyü 7295 6645 91,1 

16. A.Şimşirli Köyü 9375 6816 72,7 

17. Kaplıca Köyü 9169 8154 88,9 

18. Çayırdüzü Köyü 14399 8239 57,2 

19. Yolkıyı Köyü 9977 8572 85,9 

20. Boğaziçi Köyü 11826 11036 93,3 

21. Şenköy 14042 13346 95,0 

22. ÇAMLIHEMŞİN  16573 13726 82,8 

23. Çat Köyü 27264 14568 53,4 

24. Şenyuva Köyü 17084 14775 86,5 

25. Y.Şimşirli Köyü 23719 22122 93,3 

26. Ülkü Köyü 29266 26990 92,2 

27. Zilkale Köyü 32744 29291 89,5 

28. Meydan Köyü 67068 43228 64,5 

TOPLAM 456292 254362 % 55,7 

                                Not: Sıralama orman alanı miktarına göre küçükten büyüğe yapılmıştır. 

                                                         Ünite başına düşen ortalama orman alanı miktarı 9084 dekardır (9.0 km2 ). 

Orman alanlarının ilçe arazisi içindeki dağılımını her bir ünitenin yüzölçümüne göre 

oranlayarak ele aldığımızda, 28 idari üniteye ait ortalama oransal değerin % 55,7 olduğu 

ortaya çıkmaktadır. İlçe geneli için bu değer % 49,5’tir.  Orman alanı bulunmayan Ortaklar ve 

Ortayayla köyleri dışındaki 26 ünitenin 9’unda yani Kale, Sıraköy, Yazlıkköy, Yaylaköy, 

Topluca, Kadıköy, Behice, Köprübaşı köylerinde ortalama değerin altında (% 2,5-44,1 

arasında); Çat köyünde ise ortalama değer civarında (%53,4) bir orman alanı bulunduğu 

saptanmıştır. Ortalama oransal değerin üzerinde orman alanına sahip üniteler ise: Çayırdüzü, 

Muratköy, Dikkaya, Meydan ve Güllüköy (% 57,2-72,7); Ortan köyü, Çamlıhemşin kasabası, 

Yolkıyı, Şenyuva, Kaplıca ve Zilkale köyü (% 81,5-89,5); Güroluk, Ülkü, Yukarışimşirli, 

Boğaziçi ve Şenköy’dür (%91,1-95,0) (Çizelge 5.9, Harita 5.5). 
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Harita 5.4. Çamlıhemşin ilçesindeki orman alanlarının idari ünitelere göre dağılımı 
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Harita 5.5. Çamlıhemşin ilçesindeki orman alanlarının idari ünitelere göre oransal 

dağılımı 



 188 

Çizelge 5.10. Orman alanlarının yayla alanlarının yüzölçümleri içindeki oransal değerleri* 

Yayla Alanları 
 

Yüzölçümü 
(dekar) 

Orman alanı 
(dekar) Yüzölçümü içindeki % 

1. Apivanak Yaylası 10398 0 0,0 

2. Çermeç Yaylası 11826 0 0,0 

3. Hacıvanak Yaylası 33440 0 0,0 

4. Kılınçhaç Yaylası 9474 0 0,0 

5. Palovit Yaylası 12521 0 0,0 

6. Trovit Yaylası 17861 0 0,0 

7. Verçenik Yaylası 22853 0 0,0 

8. Samistal Yaylası 8084 924 11,4 

9. Amlakit Yaylası 22873 6403 28,0 

10. Ceymakcur Yaylası 21057 6225 29,6 

11. Palakcur Yaylası 16020 5474 34,2 

12. Kavran Yaylası 47970 18747 39,1 

13. Avuçur Yaylası 25779 12579 48,8 

14. Topluca Yaylası 107082 67606 63,1 

15. Kaçkar Yaylası 32680 23763 72,7 

16. Hazindak Yaylası 12133 9765 80,5 

17. Huser Yaylası 7673 6514 84,9 

18. Ayder Yaylası 25208 22159 87,9 

19. Pokut Yaylası 16200 15283 94,3 

20. Orman Yaylası 8032 7591 94,5 

TOPLAM 469164 203033 %43,3 
                                      *Sıralama %’ye göre küçükten büyüğe yapılmıştır. 

Hazine arazisi statüsünde olup, kullanımı ortak olan yayla alanlarındaki orman 

alanlarının dağılımına baktığımızda, orman üst sınırında yer alan Kılınçhaç, Çermeç, 

Verçenik, Hacıvanak, Trovit, Apivanak ve Palovit yaylalarının sınırları dahilinde orman alanı 

bulunmamaktadır. Geriye kalan 13 yayladaki toplam 203303 dekar orman alanının gene 13 

yayla alanına eşit olarak dağılımına göre elde edilen ortalama değere (15638 dekar’a) göre bir 

değerlendirme yaptığımızda: Samistal, Palakcur, Ceymakcur, Amlakit, Huser, Orman, 

Hazindak ve Avucur yaylalarının ortalama değerin altında; Pokut yaylasının aşağı yukarı 

ortalama değerde; Kavran, Ayder, Kaçkar ve Topluca yaylalarında ise ortalama değerin 

üstünde orman alanı olduğu ortaya çıkmaktadır (Çizelge 5.10, Harita 5.4 ve 5.5).  

Orman alanlarının dağılımını her bir yaylanın yüzölçümüne göre oranlayarak ele 

aldığımızda, 20 yayla alanına ait ortalama oransal değerin % 43,3 olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Orman alanı bulunmayan Kılınçhaç, Çermeç, Verçenik, Hacıvanak, Trovit, Apivanak ve 

Palovit yaylalarının dışındaki 13 yaylanın 5’inde yani Samistal, Amlakit, Ceymakcur, 

Palakcur ve Kavran yaylalarında ortalama değerin altında (% 11,4-39,1 arasında); Avuçur 

yaylasında ise ortalama değer civarında (%48,8) bir orman alanı bulunduğu saptanmıştır. 

Ortalama oransal değerin üzerinde orman alanına sahip yaylalar ise: Topluca (%63,1), Kaçkar 

(%72,7), Hazindak (%80,5), Huser (%84,9), Ayder (%87,9), Pokut (%94,3) ve Orman 
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(%94,5)’dır. Orman Yaylası en yüksek oranla kendisine verilen adın hakkını vermektedir. Bu 

bağlamda ilçe genelinde bir değerlendirme yapıldığında yüzölçümünün % 90’ınından fazlası 

ormanla kaplı olan yerlerin Güroluk (%91,1), Ülkü (%92,2), Boğaziçi (%93,3), Yukarışimşirli 

(%93,3) köyleri ile Pokut Yaylası (%94,3), Orman Yaylası (%94,5) ve Şenköy (%95,0)olduğu 

tespit edilmiştir.                         

İlçe arazisinin % 49,4’ünü kaplayan orman alanlarının köy ve yayla alanlarındaki 

oransal dağılımları incelendiğinde, Şenköy, Orman Yaylası, Pokut Yaylası, Yukarışimşirli, 

Boğaziçi, Ülkü ve Güroluk köylerindeki arazinin % 90-95’inin ormanla kaplı olduğu 

görülmektedir. Sınırları içindeki arazinin % 80-90 oranında ormanla kaplı olduğu yerler ise, 

Zilkale, Kaplıca, Şenyuva, Yolkıyı, Ortan köyleri ile Çamlıhemşin kasabası; Ayder, Huser ve 

Handizak yaylalarıdır (Çizelge 5.11). Ortalama oransal değerin biraz üzerinde %50-70 

oranında ormanlarla kaplı olan köyler Aşağışimşirli, Güllüköy, Meydan, Dikkaya, Muratköy, 

Çayırdüzü ve Çat’tır. Kaçkar ve Topluca yaylaları da bu grup içinde yer almaktadırlar. 

Ortalama değerin biraz altında % 50-30 arasında değişen oranlarda orman alanına sahip 

yerler: Avucur, Köprübaşı, Kavran, Palakcur, Ceymakcur yaylaları ile kuzeydeki Behice 

köyüdür.     Orman örtüsünün çok az oranda (%30-10) yer tuttuğu alanlar ise, Amlakit ve 

Samistal yaylaları ile Kadıköy, Topluca köyü, Yaylaköy veYazlıköy’ dür. İlçenin güney 

kesiminde orman üst sınırının üstünde kalan Sıraköy, Kaleköy, Ortaköy ve Ortaklar köyü ile 

Apivanak, Çermeç, Hacivanak, Kılınçhaç, Palovit, Trovit, Verçenik yaylalarında orman 

alanları iyice azalarak ortadan kalkar (Harita 5.4 ve 5.5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5.1. Ormanın tahribiyle elde edilen tarım alanları  
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Çizelge 5.11. Çamlıhemşin ilçesinde ünitelere göre orman alanlarının miktar ve 

oranları 

 
Kasaba - Köy ve Yayla 
Alanları 

Yüzölçümü 
(dekar) 

Orman alanı 
(dekar) Yüzölçümü içindeki % 

1. Şenköy 14042 13346 95,0 
2. Orman Yaylası 8032 7591 94,5 
3. Pokut Yaylası 16200 15283 94,3 
4. Y.Şimşirli Köyü 23719 22122 93,3 
5. Boğaziçi Köyü 11826 11036 93,3 
6. Ülkü Köyü 29266 26990 92,2 
7. Güroluk Köyü 7295 6645 91,1 
8. Zilkale Köyü 32744 29291 89,5 
9. Kaplıca Köyü 9169 8154 88,9 
10. Ayder Yaylası 25208 22159 87,9 
11. Şenyuva Köyü 17084 14775 86,5 
12. Yolkıyı Köyü 9977 8572 85,9 
13. Huser Yaylası 7673 6514 84,9 
14. ÇAMLIHEMŞİN KASABASI 16573 13726 82,8 
15. Ortan Köyü 2778 2263 81,5 
16. Hazindak Yaylası 12133 9765 80,5 
17. Kaçkar Yaylası 32680 23763 72,7 
18. A.Şimşirli Köyü 9375 6816 72,7 
19. Güllüköy 2763 1844 66,7 
20. Meydan Köyü 67068 43228 64,5 
21. Topluca Yaylası 107082 67606 63,1 
22. Dikkaya Köyü 8101 4929 60,8 
23. Muratköy 4458 2679 60,1 
24. Çayırdüzü Köyü 14399 8239 57,2 
25. Çat Köyü 27264 14568 53,4 
26. Avuçur Yaylası 25779 12579 48,8 
27. Köprübaşı Yaylası 1877 827 44,1 
28. Kavran Yaylası 47970 18747 39,1 
29. Palakcur Yaylası 16020 5474 34,2 
30. Behice Köyü 1405 460 32,7 
31. Ceymakcur Yaylası 21057 6225 29,6 
32. Amlakit Yaylası 22873 6403 28,0 
33. Kadıköy 859 224 26,1 
34. Topluca Köyü 9085 1985 21,8 
35. Yaylaköy 30427 6594 21,7 
36. Samistal Yaylası 8084 924 11,4 
37. Yazlıkköy 26092 2959 11,3 
38. Sıraköy 12826 1131 8,8 
39. Kale Köyü 38130 959 2,5 
40. Apivanak Yaylası 10398 0 0,0 
41. Çermeç Yaylası 11826 0 0,0 
42. Hacıvanak Yaylası 33440 0 0,0 
43. Kılınçhaç Yaylası 9474 0 0,0 
44. Ortaklar Köyü 12396 0 0,0 
45. Ortayayla Köyü 15294 0 0,0 
46. Palovit Yaylası 12521 0 0,0 
47. Trovit Yaylası 17861 0 0,0 
48. Verçenik Yaylası 22853 0 0,0 
TOPLAM 925456 457395 49,4 (%) 

        Not: Sıralama % ‘ye göre büyükten küçüğe yapılmıştır. 
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Gelişen teknolojiye bağlı olarak yararlanma biçimleri değişmekle birlikte, insanın bu 

yararlanmalar nedeniyle geniş çapta ormanı tahrip ettiği de bir gerçektir. Günümüzde en 

önemli arazi kullanım sorunlarından birisi olan, orman alanlarının, başta tarım olmak üzere, 

başka fonksiyonlara ayrılması (ortadan kaldırılması-deforestration) hızlı bir şekilde 

sürmektedir (Tümertekin, 1994:195).  Çamlıhemşin ilçesinde de yüzölçümü içerisinde bu 

kadar önemli bir paya sahip  bu doğal kaynaktan mutlak surette koruyarak yararlanmak 

gerekmektedir ki, bu amaçla Çamlıhemşin ilçesindeki orman alanlarının büyük bir bölümü 

devlet tarafından koruma altına alınmıştır.  

457 km2 tutarındaki Çamlıhemşin ilçesindeki orman alanlarının % 90’ı (412 km2.si) 

devlet tarafından koruma altına alınan alanlar içerisinde yer almaktadır (sit alanı, turizm 

merkezi ve mili park). Birbiriyle iç içe girmiş durumda olan bu koruma alanları içerisinde 

orman alanlarının dağılımı şu şekildedir: Sit alanlarının %49,7’si, Turizm Merkezinin 

%83,5’i, Millipark alanlarının % 30,6’sı orman alanlarından meydana gelmektedir (Çizelge 

5.12).  

Çizelge 5.12. Çamlıhemşin ilçesinde koruma alanlarına göre arazi kullanımı dağılışı 

 
ARAZİ BÖLÜNÜŞÜ 

Sit Alanı (km2) Turizm Merkezi(km2) Milli Park (km2) 

Orman Alanları 273 6,8 132 
Çıplakkayalık Alanlar 149 0,0 181 
Otlak Alanları 106 1,1 114 
Tarım Alanları 21 0,0 4 
TOPLAM 549 7,9 431 
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5.2. Kayalık Alanlar 

Üzerinde toprak ve bitki örtüsü bulunmayan çıplak kayalıklar, ilçe arazisi içinde 

orman alanlarından sonra ikinci sırada yer alırlar  ve ilçe yüzölçümünün % 24,5’ini işgal 

ederler. Kayalık alanların jeomorfolojik birimlere göre dağılımına bakıldığında, yamaçların % 

57’lik oranla birinci, buzul vadileri ile sirklerin % 41’le ikinci, fluviyal vadilerin ise % 2 ile 

üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir (Çizelge 5.13). 

Çizelge 5.13. Çamlıhemşin ilçesinde kayalık alanların jeomorfolojik birimlere göre 

dağılımı 

 
Jeomorfolojik birimler Alan (dekar) 

Oran 
% 

Yamaç 130139 57 

Buzul vadileri ve sirkler 94391 41 

Fluviyal vadi 2374 2 

Toplam 226904 100 

İlçede 14 yayla alanı ile 8 köyün idari  alanı içinde yer alan kayalıkların (226,9 km2)  

bu ünitelerin yüzölçümüne (621331 km2) göre oranı ise % 36,5’tir. Çamlıhemşin Kasabası, 

Kadıköy, Behice, Köprübaşı, Güllüköy, Ortan, Muratköy, Güroluk, Dikkaya,Topluca, 

Kaplıca, A.Şimşirli, Yolkıyı, Boğaziçi, Şenköy, Çayırdüzü, , Şenyuva, Y.Şimşirli,Ülkü, 

Zilkale köyleri ile Huser, Orman, Samistal, Hazindak, Pokut ve Ayder Yaylalarının sınırları 

içinde kayalık bulunmamaktadır.  

İlçede kayalık alanların en fazla alan kapladığı yerler buzul şekillerinin de yaygın 

olduğu Altıparmak, Bulut, Kaçkar, Dilek, Tatos, Verçenik ve Cimil Dağlarının zirve kısımları 

ile buralara yakın olan alanlardır. Kayalıklara yer veren 22 üniteye göre bir değerlendirme 

yapıldığında her üniteye ortalama 10131 dekar (10,1 km2 ) kayalık düşmektedir. Bu duruma 

göre ilçenin güney kesimindeki Sıraköy 10189 dekar kayalık alan ile ortalama değeri temsil 

etmektedir. Bu değerin altında kayalığı bulunan üniteler küçükten büyüğe doğru şu şekilde 

sıralanmaktadır: Amlakit, Avuçur, Kaçkar, Palakçur Palovit, Ceymakçur yaylaları; Çat, 

Ortaklar ve Meydan köyü, Topluca, Kılınçhaç ve Apivanak yaylası (Çizelge 5.14).  

Ortalama değerin üstünde kayalık alanı bulunan üniteler ise Trovit yaylası (10766 

dekar), Ortayayla köyü (10954 dekar), Çermeç yaylası (10976), Yaylaköy (11007 dekar), 
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Yazlıkköy (12662 dekar), Kavran (15035 dekar), Verçenik (21155 dakar) ve Hacıvanak 

(27302 dekar) yaylaları ile Kaleköy (29437 dekar)’dür. 

Çizelge 5.14. Çamlıhemşin ilçesindeki kayalık alanların ünitelere göre miktarları 

Üniteler Yüzölçümü Kayalık (dekar) % 

1. Amlakit Yaylası 22873 1362 6,0 

2. Avuçur Yaylası 25779 1468 5,7 

3. Kaçkar Yaylası 32680 1587 4,9 

4. Palakcur Yaylası 16020 2600 16,2 

5. Palovit Yaylası 12521 4565 36,5 

6. Ceymakcur Yaylası 21057 5345 25,4 

7. Çat köyü 27264 7190 26,4 

8. Ortaklar köyü 12396 7800 62,9 

9. Meydan köyü 67068 8248 12,3 

10. Topluca Yaylası 107082 8719 8,1 

11. Kılınçhaç Yaylası 9474 8798 92,9 

12. Apivanak Yaylası 10398 9739 93,7 

13. Sıraköy 12826 10189 79,4 

14. Trovit Yaylası 17861 10766 60,3 

15. Ortayayla köyü 15294 10954 71,6 

16. Çermeç Yaylası 11826 10976 92,8 

17. Yaylaköy 30427 11007 36,2 

18. Yazlıkköy 26092 12662 48,5 

19. Kavran Yaylası 47970 15035 31,3 

20. Verçenik Yaylası 22853 21155 92,6 

21. Hacıvanak Yaylası 33440 27302 81,6 

22. Kale köyü 38130 29437 77,2 

TOPLAM 621331 226904 %36,5 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.2. Zirveler bölgesindeki kayalıklar (Karunç yaylası)  



 194 

Çizelge 5.15. Kayalık alanların ünitelerin yüzölçümleri içindeki oransal değerleri 

Üniteler Yüzölçümü Kayalık (dekar) % 

1. Kaçkar Yaylası 32680 1587 4,9 

2. Avuçur Yaylası 25779 1468 5,7 

3. Amlakit Yaylası 22873 1362 6,0 

4. Topluca Yaylası 107082 8719 8,1 

5. Meydan köyü 67068 8248 12,3 

6. Palakcur Yaylası 16020 2600 16,2 

7. Ceymakcur Yaylası 21057 5345 25,4 

8. Çat köyü 27264 7190 26,4 

9. Kavran Yaylası 47970 15035 31,3 

10. Yaylaköy 30427 11007 36,2 

11. Palovit Yaylası 12521 4565 36,5 

12. Yazlıkköy 26092 12662 48,5 

13. Trovit Yaylası 17861 10766 60,3 

14. Ortaklar köyü 12396 7800 62,9 

15. Ortayayla köyü 15294 10954 71,6 

16. Kaleköy 38130 29437 77,2 

17. Sıraköy 12826 10189 79,4 

18. Hacıvanak Yaylası 33440 27302 81,6 

19. Verçenik Yaylası 22853 21155 92,6 

20. Çermeç Yaylası 11826 10976 92,8 

21. Kılınçhaç Yaylası 9474 8798 92,9 

22. Apivanak Yaylası 10398 9739 93,7 

TOPLAM 621331 226904 %36,5 

 

Kayalık alanların dağılımını her bir ünitenin yüzölçümüne göre oranlayarak ele 

aldığımızda, 22 üniteye ait ortalama oransal değerin % 36,5 olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

değer Palovit yaylasının değeriyle aynıdır. Kaçkar, Avuçur, Amlakit, Topluca yaylaları, 

Meydan köyü, Palakcur yaylasında % 4,9-16,2; Ceymakcur yaylası, Çat köyü, Kavran 

yaylası, Yaylaköy ve Palovit yaylasında % 25,4-36,5; Yazlıkköy’de % 48,5; Trovit yaylası, 

Ortaklar, Ortayayla, Kalaeköy ve Sıraköy’de % 60,3-79,4; Hacıvanak, Verçenik, Çermeç, 

Kılınçhaç, Apivanak yaylalarında ise % 81,6-93,7 arasında kayalık alan bulunmaktadır 

(Çizelge 5.15).  

5.3. Otlak Alanlar  

Proje sahasının % 50’sini kaplayan orman örtüsü içinde doğal açılmaların meydana 

geldiği kesimlerde ve orman örtüsünün bütünüyle ortadan kalktığı üst zonlarda (2200 

metrenin üzerindeki alanlar) tekne biçimli buzul vadilerinin tabanında ve yamaçlarında 

hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için ayrılan, eskiden beri bu amaçla 

kullanılan yerler otlak alanı olarak değerlendirilmektedir. Otlak alanlarının jeomorfolojik 
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birimlere göre dağılımı incelendiğinde, yamaç arazilerin % 57 ile birinci, buzul vadilerinin % 

38’le ikinci, fluviyal vadilerin  % 5’le üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir (Çizelge 5.16). 

Çizelge 5.16. Otlak alanların jeomorfolojik birimlere göre dağılımı 

 
Jeomorfolojik birimler Alan (dekar) Oran % 

Yamaç 106529 57 

Buzul vadisi 72695 38 

Fluviyal vadi 9071 5 

Toplam 188295 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.3. Kavran vadisi yamaçlarındaki otlak alanları 

 

Çizelge 5.17. Otlak alanlarının üzerinde  yer aldıkları  toprak örtüsüne göre dağılımı (dekar) 

Yüksek dağ çayırları Kireçsiz kahverengi topraklar Podzolik topraklar Toplam 
 

165404 
(% 88) 

20790 
(% 11) 

2101 
(% 1) 

188295 
(% 100) 
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İlçe yüzölçümü içinde % 20,3 oranında (188,3 km2 ) yer tutan otlak alanlarının ilçeyi 

oluşturan ünitelerdeki dağılımı incelendiğinde, miktar olarak en fazla otlak alanlarına sahip 

olan yerlerin ilçenin doğu yarısında kuzeyden güneye bir kuşak oluşturan yayla alanları 

olduğu ortaya çıkar (Harita 5.6). İlçenin kuzey kesiminde ilçe merkezi konumundaki 

Çamlıhemşin kasabası başta olmak üzere 14 köyde  (A.Şimşirli, Behice, Boğaziçi, Çayırdüzü, 

Dikkaya, Güllüköy, Güroluk, Kadıköy, Kaplıca, Köprübaşı, Muratköy, Ortan, Topluca ve 

Yolkıyı) otlak alanı bulunmamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Foto 5.4. Elevit yaylasındaki otlak alanları 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.5. Trovit yaylasında ot biçimi  
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Foto 5.6.  Çiçekli yaylada otlak alanları 

İlçenin idari alanı sınırları dahilindeki 188295 dekar otlak alanının % 71’i (132924 

dekar) yaylalarda; % 29’u (55371 dekar) köylerde yer almaktadır. Yayla ve köy ayrımı 

yapılmaksızın ilçe genelinde bir değerlendirme yapıldığında otlak alanı bulunan 33 ünitede 

(20 yayla, 13 köyde) ünite başına ortalama 5706 dekar otlak alanı düştüğü tespit edilmiştir 

(Çizelge 5.18). İlçe içinde 5283 dekar otlak alanına sahip olan Kaleköy, ortalama değere 

yakın bir sırada yer almaktadır. Buna göre, 6000-8000 dekar arasında otlak alanı bulunan 

Hacıvanak, Trovit, Samistal, Kaçkar, Palakçur ve Palovit yaylaları; 8000-10000 dekar 

arasında otlak alanı bulunan Ceymakcur yaylası ile Yazlıkköy; 10000 dekarın üstünde 11136-

15093 dekar arasında otlak alanına sahip olan Yaylaköy, Avucur yaylası, Meydan köyü, 

Kavran ve Amlakit yaylası ile 27914 dekar otlak alanı ile zirve yapan Topluca yaylası 

ortalama değerin üzerinde otlak alanı bulunan ünitelerdir. En fazla otlak alanı ile dikkati 

çeken Topluca yaylası ilçenin kuzeydoğu kesiminde 107892 dekarlık bir alan işgal etmesine 

rağmen sahip olduğu otlak alanı bu yüzölçümü içinde % 26’1 ‘lik bir değerde kalmaktadır.  
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Harita 5.6. Çamlıhemşin ilçesinde otlak alanlarının idari ünitelere göre dağılımı
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Harita 5.7. Çamlıhemşin ilçesinde otlak alanlarının idari ünitelere göre oransal dağılımı 



 200 

     Çizelge 5.18. Otlak alanların ünitelere göre alansal miktarları 

Çamlıhemşin ilçesindeki 
Köy, kasaba ve yayla alanları 

Yüzölçümü 
(dekar) 

Otlak alanı 
(dekar) 

1. A.Şimşirli Köyü 9375 0 

2. Behice Köyü 1405 0 

3. Boğaziçi Köyü 11826 0 

4. ÇAMLIHEMŞİN KASABASI 16573 0 

5. Çayırdüzü Köyü 14399 0 

6. Dikkaya Köyü 8101 0 

7. Güllüköy 2763 0 

8. Güroluk Köyü 7295 0 

9. Kadıköy 859 0 

10. Kaplıca Köyü 9169 0 

11. Köprübaşı Köyü 1877 0 

12. Muratköy 4458 0 

13. Ortan Köyü 2778 0 

14. Topluca Köyü 9085 0 

15. Yolkıyı Köyü 9977 0 

16. Ülkü Köyü 29266 185 

17. Y.Şimşirli Köyü 23719 307 

18. Sıraköy 12826 329 

19. Şenköy 14042 386 

20. Orman Yaylası 8032 431 

21. Apivanak Yaylası 10398 608 

22. Kılınçhaç Yaylası 9474 668 

23. Çermeç Yaylası 11826 720 

24. Pokut Yaylası 16200 912 

25. Şenyuva Köyü 17084 934 

26. Huser Yaylası 7673 1154 

27. Verçenik Yaylası 22853 1456 

28. Hazindak Yaylası 12133 2363 

29. Zilkale Köyü 32744 2583 

30. Ayder Yaylası 25208 3029 

31. Ortayayla Köyü 15294 3150 

32. Ortaklar Köyü 12396 3386 

33. Çat Köyü 27264 4111 

34. Kaleköy 38130 5283 

35. Hacıvanak Yaylası 33440 6009 

36. Trovit Yaylası 17861 7043 

37. Samistal Yaylası 8084 7155 

38. Kaçkar Yaylası 32680 7320 

39. Palakcur Yaylası 16020 7937 

40. Palovit Yaylası 12521 7940 

41. Ceymakcur Yaylası 21057 9428 

42. Yazlıkköy 26092 9783 

43. Yaylaköy 30427 11136 

44. Avuçur Yaylası 25779 11676 

45. Meydan Köyü 67068 13798 

46. Kavran Yaylası 47970 14068 

47. Amlakit Yaylası 22873 15093 

48. Topluca Yaylası 107082 27914 

TOPLAM 925456 188295 
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Çizelge 5.19. Yaylalardaki otlak alanların alansal miktarı 

Çamlıhemşin ilçesindeki 
Köy, kasaba ve yayla alanları 

Yüzölçümü 
(dekar) 

Otlak alanı 
(dekar) 

1. Orman Yaylası 8032 431 

2. Apivanak Yaylası 10398 608 

3. Kılınçhaç Yaylası 9474 668 

4. Çermeç Yaylası 11826 720 

5. Pokut Yaylası 16200 912 

6. Huser Yaylası 7673 1154 

7. Verçenik Yaylası 22853 1456 

8. Hazindak Yaylası 12133 2363 

9. Ayder Yaylası 25208 3029 

10. Hacıvanak Yaylası 33440 6009 

11. Trovit Yaylası 17861 7043 

12. Samistal Yaylası 8084 7155 

13. Kaçkar Yaylası 32680 7320 

14. Palakcur Yaylası 16020 7937 

15. Palovit Yaylası 12521 7940 

16. Ceymakcur Yaylası 21057 9428 

17. Avuçur Yaylası 25779 11676 

18. Kavran Yaylası 47970 14068 

19. Amlakit Yaylası 22873 15093 

20. Topluca Yaylası 107082 27914 

TOPLAM 469164 132924 

 

Çizelge 5.20. Köylerdeki otlak alanların alansal miktarı 

Çamlıhemşin ilçesindeki 
köy, kasaba ve yayla alanları  

Yüzölçümü 
(dekar) 

Otlak alanı 
(dekar) 

1. Ülkü Köyü 29266 185 

2. Y.Şimşirli Köyü 23719 307 

3. Sıraköy 12826 329 

4. Şenköy 14042 386 

5. Şenyuva Köyü 17084 934 

6. Zilkale Köyü 32744 2583 

7. Ortayayla Köyü 15294 3150 

8. Ortaklar Köyü 12396 3386 

9. Çat Köyü 27264 4111 

10. Kale Köyü 38130 5283 

11. Yazlıkköy 26092 9783 

12. Yaylaköy 30427 11136 

13. Meydan Köyü 67068 13798 

                 TOPLAM 346352 55371 

Ortalama değerin altında otlak alanına sahip üniteler ise: Çat, Ortaklar, Ortayayla 

köyleri, Ayder Yaylası, Zilkale köyü ve Hazindak yaylası (4111-2363 dekar arasında); 

Verçenik ve Huser yaylaları (1456-1154 dekar); Şenyuva köyü, Pokut, Çermeç, Kılınçhaç, 

Apivanak yaylaları (934-608 dekar); Orman yaylası, Şenköy, Sıraköy, Yukarı Şimşirli, Ülkü 

köyleridir (431-185 dekar) (Çizelge 5.20 ; Harita 5.6). 
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Çizelge 5.21. Çamlıhemşin ilçesindeki otlak alanların ünitelere göre oransal dağılımı 

Ünitelerdeki otlak alanlarının 
yüzölçümlerine göre oranı 

Üniteler Ünite 
sayısı 

 
 

% 0 

Otlak alanı bulunmayan yerler:  
ÇAMLIHEMŞİN KASABASI, A.Şimşirli, Behice, Boğaziçi, 
Çayırdüzü, Dikkaya, Güllüköy, Güroluk, Kadıköy, Kaplıca, Köprübaşı, 
Murat, Ortan,Topluca köyleri 

 
1 kasaba, 
13 köy 

% 1-5 Ülkü, Yk.Şimşirli, Sıraköy, Şenköy, Orman Yaylası, Şenyuva Köyü, 
Pokut Yaylası Apivanak Yaylası, 

5 köy 
3 yayla 

% 6-10 Çermeç Yaylası, Verçenik Yaylası, Kılınçhaç Yaylası, Zilkale Köyü 1 köy, 
3 yayla 

% 11-20 Ayder Yaylası, Kale Köyü, Çat Köyü, Huser Yaylası, Hacıvanak 
Yaylası, Handizak Yaylası 

2 köy 
4 yayla 

% 21-30 Meydan Köyü, Ortayayla Köyü, Kaçkar Yaylası, Topluca Yaylası, 
Ortaklar Köyü, Kavran Yaylası 

3 köy 
3 yayla 

% 31-40 Yaylaköy, Yazlıkköy, Trovit Yaylası 2 köy, 1 
yayla 

% 41-50 Ceymakcur, Avucur, Palakcur yaylaları 3 yayla 
% 51+ (%88,5 Samistal) Palovit, Amlakit, Samistal yaylaları 3 yayla 

 Toplam otlak alanı bulunan alan sayısı     13 köy, 20 
yayla 

Otlak alanlarını sadece bulundukları ünitelerin yüzölçümlerine göre ele alıp oransal 

dağılımları incelendiğinde, ilçe genelinde otlak alanı bulunan 33 ünitenin (20 yayla, 13 

köyün) toplam yüzölçümü (815295 dekar) içinde otlak alanlarının % 23’lük (188295 dekar) 

bir alan kapladığı ortaya çıkmaktadır. Bu hesabı 20 yayla alanının 469164 dekar yüzölçüme 

ve 132924 dekar otlak alanının göre yaptığımızda % 28,3 gibi bir değer elde edilmektedir. 

Köylerde ise bu değer % 16’ya düşmektedir. 

Yayla ve köy ayrımı yapılmaksızın ilçe genelindeki ortalama oransal değere (%23) 

göre Kaçkar yaylası yaklaşık ortalama değer kabul edilerek bir değerlendirme yapıldığında, 9 

yayla ile 3 köydeki otlak alanlarının ortalama oransal değerin üzerinde bulunduğu tespit 

edilmiştir. % 60-90 arasında bir oransal değere sahip olan Palovit, Amlakit ve Samistal 

yaylaları dikkat çekmektedirler (Çizelge 5.22, Harita 5.7). 

Gene ilçe genelindeki ortalama oransal değere göre bir değerlendirme yapıldığında 20 

ünitenin (10 yayla ile 10 köydeki) otlak alanlarının ortalama oransal değerin altında 

bulunduğu tespit edilmiştir. Turizm merkezi haline gelmiş olan Ayder yaylası ile Kale, Çat 

köyleri, Huser, Hacıvanak, Hazindak yaylaları, Ortayayla ve Meydan köyü ise % 12-20,6 

arasında otlak alanına sahiptirler. % 1-10 arasında bir oransal değere sahip olan Ülkü, Yukarı 

Şimşirli, Sıraköy, Şenköy, Orman Yaylası, Şenyuva köyü, Pokut, Apivanak, Verçenik, 

Çermeç, Kılınçhaç yaylaları ile Zilkale köyü olumsuz yönde dikkat çekmektedirler (Çizelge 

5.23; Harita 5.7). Apivanak, Verçenik, Çermeç, Kılınçhaç yaylalarında kayalık alanların; 
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diğerlerinde ise orman alanlarının fazlaca yer işgal etmesi otlak alanlarının oldukça 

daralmasına yol açmıştır. 

Çamlıhemşin ilçesindeki otlak alanların 114 km2’si milli park alanı, 106 km2’si doğal 

sit alanı, 1,1 km2’si de turizm merkezi içinde yer almaktadır. 

Çizelge 5.22. Ortalama oransal değerin üzerinde otlak alanı bulunan yayla ve köy alanları 

Köy ve yayla alanları  
Yüzölçümü 
(dekar) 

Otlak alanı 
(dekar) 

Yüzölçümü içinde 
otlak alanları % 

1. Kaçkar Yaylası 32680 7320 22,4 Ort. 

2. Topluca Yaylası 107082 27914 26,1 

3. Ortaklar Köyü 12396 3386 27,3 

4. Kavran Yaylası 47970 14068 29,3 

5. Yaylaköy 30427 11136 36,6 

6. Yazlıkköy 26092 9783 37,5 

7. Trovit Yaylası 17861 7043 39,4 

8. Ceymakcur Yaylası 21057 9428 44,8 

9. Avuçur Yaylası 25779 11676 45,3 

10. Palakcur Yaylası 16020 7937 49,5 

11. Palovit Yaylası 12521 7940 63,4 

12. Amlakit Yaylası 22873 15093 66.0 

13. Samistal Yaylası 8084 7155 88,5 

 

Çizelge 5.23. Ortalama oransal değerin altında otlak alanı bulunan yayla ve köy alanları 

Köy ve yayla alanları  
Yüzölçümü 
(dekar) 

Otlak alanı 
(dekar) 

Yüzölçümü içinde 
otlak alanları % 

1. Kaçkar Yaylası 32680 7320 22,4 Ort. 

2. Meydan Köyü 67068 13798 20,6 

3. Ortayayla Köyü 15294 3150 20,6 

4. Hazindak Yaylası 12133 2363 19,5 

5. Hacıvanak Yaylası 33440 6009 18,0 

6. Huser Yaylası 7673 1154 15.1 

7. Çat Köyü 27264 4111 15,0 

8. Kale Köyü 38130 5283 13,9 

9. Ayder Yaylası 25208 3029 12.0 

10. Zilkale Köyü 32744 2583 7,9 

11. Kılınçhaç Yaylası 9474 668 7,1 

12. Çermeç Yaylası 11826 720 6.1 

13. Verçenik Yaylası 22853 1456 6,4 

14. Apivanak Yaylası 10398 608 5,8 

15. Pokut Yaylası 16200 912 5,6 

16. Şenyuva Köyü 17084 934 5,5 

17. Orman Yaylası 8032 431 5,4 

18. Şenköy 14042 386 2,7 

19. Sıraköy 12826 329 2,6 

20. Y.Şimşirli Köyü 23719 307 1,3 

21. Ülkü Köyü 29266 185 0,6 
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Çizelge 5.24. Otlak alanların ünitelerin yüzölçümleri içindeki oransal değerleri 

Çamlıhemşin ilçesindeki 
Köy, kasaba ve yayla alanları  

Yüzölçümü 
(dekar) 

Otlak alanı 
(dekar) 

Yüzölçümü içinde 
otlak alanları % 

1. Kadıköy 859 0 0,0 

2. Behice Köyü 1405 0 0,0 

3. Köprübaşı Köyü 1877 0 0,0 

4. Güllüköy 2763 0 0,0 

5. Ortan Köyü 2778 0 0,0 

6. Muratköy 4458 0 0,0 

7. Güroluk Köyü 7295 0 0,0 

8. Dikkaya Köyü 8101 0 0,0 

9. Topluca Köyü 9085 0 0,0 

10. Kaplıca Köyü 9169 0 0,0 

11. A.Şimşirli Köyü 9375 0 0,0 

12. Yolkıyı Köyü 9977 0 0,0 

13. Boğaziçi Köyü 11826 0 0,0 

14. Çayırdüzü Köyü 14399 0 0,0 

15. ÇAMLIHEMŞİN KASABASI 16573 0 0,0 

16. Ülkü Köyü 29266 185 0,6 

17. Y.Şimşirli Köyü 23719 307 1,3 

18. Sıraköy 12826 329 2,6 

19. Şenköy 14042 386 2,7 

20. Orman Yaylası 8032 431 5,4 

21. Şenyuva Köyü 17084 934 5,5 

22. Pokut Yaylası 16200 912 5,6 

23. Apivanak Yaylası 10398 608 5,8 

24. Çermeç Yaylası 11826 720 6.1 

25. Verçenik Yaylası 22853 1456 6,4 

26. Kılınçhaç Yaylası 9474 668 7,1 

27. Zilkale Köyü 32744 2583 7,9 

28. Ayder Yaylası 25208 3029 12.0 

29. Kale Köyü 38130 5283 13,9 

30. Çat Köyü 27264 4111 15,0 

31. Huser Yaylası 7673 1154 15.1 

32. Hacıvanak Yaylası 33440 6009 18,0 

33. Hazindak Yaylası 12133 2363 19,5 

34. Meydan Köyü 67068 13798 20,6 

35. Ortayayla Köyü 15294 3150 20,6 

36. Kaçkar Yaylası 32680 7320 22,4 

37. Topluca Yaylası 107082 27914 26,1 

38. Ortaklar Köyü 12396 3386 27,3 

39. Kavran Yaylası 47970 14068 29,3 

40. Yaylaköy 30427 11136 36,6 

41. Yazlıkköy 26092 9783 37,5 

42. Trovit Yaylası 17861 7043 39,4 

43. Ceymakcur Yaylası 21057 9428 44,8 

44. Avuçur Yaylası 25779 11676 45,3 

45. Palakcur Yaylası 16020 7937 49,5 

46. Palovit Yaylası 12521 7940 63,4 

47. Amlakit Yaylası 22873 15093 66.0 

48. Samistal Yaylası 8084 7155 88,5 

TOPLAM 925456 188295 Ort.  20,3 
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4342 sayılı Mera Kanunu’nun değişiklik yapılarak yürürlüğe konulan 14 üncü maddesi 

proje alanındaki otlakların kullanımı ile ilgili olarak şu hükmü getirmektedir: “Tahsis amacı 

değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde 

yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak 

olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden (eskiden) beri bu amaçla kullanılan arazilerden; 

köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave imar plânlarının 

hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, millî park ve muhafaza 

ormanı kurulması, doğal, tarihî ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve 

kaynakların düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan, durum ve sınıfı çok iyi, iyi ve orta ile arazi 

kullanım kabiliyet sınıfı bir, iki, üç olan mera, yaylak ve kışlaklarda tahsis amacı değişikliği 

yapılamaz.”  

Yürürlükte olan Mera Kanunu’na göre, “kadastro görmeyen yerlerde tespit, tahdit ve 

tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce özel sicile 

kaydedilmek üzere Tapu Sicil Müdürlüklerine bildirilir” hükmü bulunmaktadır. Çamlıhemşin 

ilçesinde kadastro çalışmaları tamamlanmadığı için otlak alanlar zilyedlik esasına göre 

kullanılmaktadır. Otlakların büyük bir bölümünün koruma alanı (milli park, doğal sit ve 

turizm alanı) içinde kalması, eskiden beri bu alanlarda hayvan otlatan veya ot biçen köylülere 

çok ciddi sorunlar yaratmaktadır. Örneğin, milli park sahası içinde yer alan Avucur (Avusor) 

Yaylası'nda hazineye ait meradan 2005 yılında izinsiz ot biçen 32 kişi hakkında TCK'nın 

154/2 maddesi gereği 'Mera Kanunu'na muhalefet'ten altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin 

güne kadar adlî para cezası istenmiştir. Bu durum öteden beri bu alanda zilyedlik yoluyla 

hayvan otlatan, ot biçen yöre halkını mağdur etmekte ve haksız yere ceza almalarına yol 

açmaktadır.  
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5.4. Tarım Alanları 

Tarım ürünlerinin yetiştirildiği alanlara tarım alanı denir. Tarım alanları ekili alanlar 

ve dikili alanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tohum ekerek üzerinde yıllık veya 

sezonluk zirai bitki yetiştirilen, her ürün alınıştan sonra yeniden işlenen tarım alanlarına ekili 

alanlar denilmektedir. Ekili alanları da kendi içinde sulanan ekili alanlar, sulanmayan ekili 

alanlar olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Sulanan tarlalar, sebze ve çiçek bahçeleri 

sulanan ekili alanları meydana getirirler. Nadasa bırakılan kuru tarım alanları ile nadasa 

bırakılmayan kuru tarım alanları ise, sulanamayan ekili alanları oluştururlar. 

Üzerinde uzun ömürlü kültür bitkilerine yer veren tarım alanlarına dikili alanlar denir. 

Genelde fidan dikilerek oluşturulduğu için dikili alan adı verilen bu tarım alanlarında tarımsal 

bitkiler devamlı olarak toprakta kalmaktadır. Bakımı düzenli olarak yapıldığı takdirde, dikili 

alanlardan uzun yıllar boyunca her yıl veya belirli periyodlarda ürün alınabilmektedir. Bu 

nedenle dikili alanlar üzerinde yetiştirilen kültür bitkilerine uzun ömürlü bitkiler de 

denilmektedir. Dikili alanları da sulama durumuna göre sulanan dikili alanlar ve sulanmayan 

dikili alanlar olarak ikiye ayırmaktayız. Ülkemizdeki sulanan dikili alanları her çeşit 

meyvelikler (zeytinlikler, fındıklıklar dahil), bağlar, gül bahçeleri ve kavaklıklar 

oluşturmaktadır. Sulanamayan bağlar, meyvelikler (zeytinlikler, fındıklıklar) ve çay alanları 

sulanmayan dikili alanları meydana getirmektedirler (Özçağlar, 2003 :128-129). 

Çizelge 5.25. Rize ili ilçelerinde tarım alanları (2004 yılı) 

İlçe 

Tarım Alanı 
Toplam 
(dekar) 

Yüzölçümü 
(dekar) Oran % 

1. Merkez 127668 261000 % 48.9 

2. Çayeli 84548 473000 % 17.8 

3. Ardeşen 65548 615000 % 10.6 

4. Pazar 63550 155000 % 41 

5. Fındıklı 54681 409000 % 13.3 

6. Kalkandere 49007 95000 % 51.5 

7. Güneysu 33886 107000 % 31.6 

8. Derepazarı 23462 35000 % 67 

9. İyidere 23264 34000 % 68.4 

10. Çamlıhemşin* 11645 678000 % 1.7 

11. İkizdere 10251 898000 % 1,1 

12. Hemşin 4295 160000 % 2.6 

TOPLAM 551805 3920000 % 14 

Kaynak: Rize Tarım İl Müdürlüğü, 2006 
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 Yukarıdaki çizelgede Çamlıhemşin ilçesine ait gerçek tarım alanı miktarının (50216 

dekar) 4,3 misli düşük bir değerle 11645 dekar şeklinde gösterilmiş olması, ilçenin tarımsal 

yapısı ile ilgili alansal verilerin yanlışlığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Arazi gözlemlerine dayalı olarak harita üzerinde yapılan ayrıntılı ölçümler ve 

değerlendirmeler sonucunda ilçe sınırları dahilinde 50216 dekar tarım arazisi olduğu tespit 

edilmiştir. Tarım alanlarının arazi kullanımı yönünden ilçe sınırları içindeki jeomorfolojik 

birimler üzerindeki dağılışı incelendiğinde (Çizelge 5.26), % 62’lik kısmın yamaçlar 

üzerinde, % 32’lik kısmın fluviyal vadilerde, % 6’lık kısmın da buzul vadileri içinde yer 

aldığı görülmektedir.  

Çizelge 5.26. Tarım alanlarının jeomorfolojik birimlere göre dağılımı 

 
Jeomorfolojik birimler Alan (dekar) 

 
Oran % 

Yamaç 30946 62 

Fluviyal vadi 16164 32 

Buzul vadisi 3106 6 

Toplam 50216 100 

  Çizelge 5.27. Tarım alanlarının toprak örtüsüne göre dağılımı (dekar) 

Arazi kullanımı Podzolik 
topraklar 

Kireçsiz 
kahverengi 
topraklar 

Toplam 
 

Mısır, sebze, 
meyve alanları 

18685 23780 42465 

Çay alanları 7751 0 7751 
Toplam 26436 23780 50216 

İlçe arazisi içinde % 5,4 oranında çok az bir yer kaplayan tarım alanlarının 47701 

dekarı (% 95’i) Çamlıhemşin kasabası ile 27 köyün idari alanında, geriye kalan 2515 dekarı 

ise (% 5’i)Topluca yaylasında bulunmaktadır (Harita 5.6 ve 5.7). 

Çizelge 5.28. Çamlıhemşin ilçesindeki tarım alanlarının ünitelere göre dağılımı  

 Yüzölçümü (dekar) 
Tarım alanı 

(dekar) % 

Çamlıhemşin kasabası ile 27 Köy 456292 47701 95 

Topluca Yaylası 107082 2515 5 

TOPLAM 563374 50216 100 

Çamlıhemşin ilçesindeki tarım alanlarını da ekili ve dikili olarak iki grupta ele almak 

mümkündür. İlçe genelinde 40456 dekar alan kaplayan ekili alanları karışık durumdaki mısır 

ve sebze bahçeleri; 9760 dekar alan kaplayan dikili alanları ise çay (7751 dekar) ve 

meyvelikler (2009 dekar) oluşturmaktadır (Çizelge 5.27 ve 5.29) 
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              Foto 5.7. Mısır ve çay alanları 

Çizelge 5.29. Çamlıhemşin ilçesindeki tarım alanlarının ekili-dikili alanlara ayrımı 
Tarım Alanları Dekar  (  %  ) 

Ekili alanlar (Mısır ve sebze karışık halde) 40456  (% 81) 

Dikili alanlar (Çay + Meyve) 9760   (% 19) 

TOPLAM 50216  (% 100) 

 

Şekil 5.1. Çamlıhemşin ilçesindeki tarım alanlarının ekili-dikili alanlara göre oransal ayrımı 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ekili A.%81 

Dikili A.%19 
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Şekil 5.2. Çamlıhemşin ilçesinde tarım alanlarının yetiştirilen ürünlere göre oransal ayrımı 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarım alanlarının ilçe genelinde miktar olarak dağılımı incelendiğinde, Topluca 

dışında yayla alanlarında tarım alanı bulunmamaktadır. İlçenin kuzey doğu kesiminde 107892 

dekar alan kaplayan Topluca yaylasındaki tarım alanı miktarı 2515 dekar olup ilçe 

genelindeki sıralamada 5. sırada yer almaktadır.  

İlçenin idari sınırları içindeki toplam 50216 dekar tarım alanının tarım alanı bulunan 

29 üniteye (Topluca yaylası ile birlikte 27 köy ve Çamlıhemşin kasabası) bölünmesiyle elde 

edilen ortalama değer 1732 dekardır. Bu değerin üzerinde tarım alanı bulunan yerler ilçenin 

kuzey kesiminde sahil kuşağına yakın mesafedeki Topluca yaylası (2515 ), Çamlıhemşin 

kasabası (2827), Dikkaya köyü (3022), Çayırdüzü köyü (6080) ve Topluca köyüdür (7000 

dekar) (Çizelge 5.30; Harita 5.8). 

Mısır-sebze

81%

Çay

15%

Meyve

4%
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Foto 5.8. Topluca köyü tarım alanları 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5.9. Topluca köyünde meskenler arasındaki tarım alanları 
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Çizelge 5.30. Çamlıhemşin ilçesinde kasaba ve köy idari alanları ile yayla alanlarındaki tarım 
alanlarının miktarları 

Ünitelerin adları 
Yüzölçümü 
(dekar) 

Tarım alanı 
(dekar) 

1. Huser Yaylası 7673 0 

2. Orman Yaylası 8032 0 

3. Samistal Yaylası 8084 0 

4. Kılınçhaç Yaylası 9474 0 

5. Apivanak Yaylası 10398 0 

6. Çermeç Yaylası 11826 0 

7. Hazindak Yaylası 12133 0 

8. Palovit Yaylası 12521 0 

9. Palakcur Yaylası 16020 0 

10. Pokut Yaylası 16200 0 

11. Trovit Yaylası 17861 0 

12. Ceymakcur Yaylası. 21057 0 

13. Verçenik Yaylası 22853 0 

14. Amlakit Yaylası 22873 0 

15. Ayder Yaylası 25208 0 

16. Avuçur Yaylası 25779 0 

17. Kaçkar Yaylası 32680 0 

18. Hacıvanak Yaylası 33440 0 

19. Kavran Yaylası 47970 0 

20. Şenköy 14042 300 

21. Ortan Köyü 2778 510 

22. Güroluk Köyü 7295 600 

23. Kadıköy 859 630 

24. Yazlıkköy 26092 675 

25. Boğaziçi Köyü 11826 750 

26. Zilkale Köyü 32744 860 

27. Güllüköy 2763 909 

28. Behice Köyü 1405 935 

29. Köprübaşı Köyü 1877 1000 

30. Kaplıca Köyü 9169 1000 

31. Sıraköy 12826 1102 

32. Ortayayla Köyü 15294 1180 

33. Ortaklar Köyü 12396 1200 

34. Y.Şimşirli Köyü 23719 1240 

35. Şenyuva Köyü 17084 1300 

36. Yolkıyı Köyü 9977 1365 

37. Çat Köyü 27264 1378 

38. Yaylaköy 30427 1635 

39. Meydan Köyü 67068 1694 

40. Muratköy 4458 1709 

41. Ülkü Köyü 29266 2016 

42. Kale Köyü 38130 2300 

43. A.Şimşirli Köyü 9375 2484 

44. Topluca Yaylası 107082 2515 

45. ÇAMLIHEMŞİN KASABASI 16573 2827 

46. Dikkaya Köyü 8101 3022 

47. Çayırdüzü Köyü 14399 6080 

48. Topluca Köyü 9085 7000 

TOPLAM 925456 50216 
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İlçenin kuzeybatı kesiminde yer alan Murat köy (1709 dekar) ile orta kesimdeki 

Meydan (1694) ve Yaylaköy’de (1635 dekar) ortalama değere yakın miktarlarda tarım alanı 

mevcuttur. Ortalama değerin altında 1000-1500 dekar arasında tarım alanı bulunan yerler 

Sıraköy, Ortayayla, Ortaklar, Y.Şimşirli, Şenyuva, Yolkıyı ve Çat köyleridir. Köprübaşı ve 

Kaplıca köylerinde de 1000’er dekar tarım alanı bulunmaktadır. Geriye kalan 9 köy içinde en 

az tarım alanı Şenköy’de (300 dekar) yer almaktadır. Ortan, Güroluk, Kadıköy, Yazlıkköy, 

Boğaziçi, Zilkale, Güllüköy ve Behice ise 500-1000 dekar arasında değişen miktarlarda (510-

935 dekar) tarım alanına sahiptir (Harita 5.8).  

Çizelge 5.31. Çamlıhemşin ilçesinde kasaba ve köy idari alanları ile yayla  

alanlarındaki tarım alanlarının ünite yüzölçümleri içindeki oransal dağılımı 

Ünitelerdeki tarım 
alanlarının 
yüzölçümlerine göre 
oranı 

Ünite Ünite 
sayısı 

 
 
% 0 

Tarım alanı olmayan yerler:  
Apivanak, Avucur, Ayder, Ceymakçur, Çermeç, Hacıvanak, Hazindak, 
Huser, Kaçkar, Kavran, Kılınçhaç, Orman, Palakcur, Palovit, Pokut, 
Samistal, Trovit, Verçenik yaylaları  
 

 
 
19 yayla 
alanı 

% 2-5 Şenköy, Topluca Yaylası, Meydan, Yazlıkköy, Zilkale ve Çat köyü  5 köy, 1 
yayla 

% 5-10 Y.Şimşirli, Yaylaköy, Kale, Boğaziçi, Ülkü, Şenyuva, Ortayayla, 
Güroluk, Sıraköy ve Ortaklar Köyü 

 
10 köy 

% 10-20 Kaplıca, Yolkıyı, Ortan Köyleri ve ÇAMLIHEMŞİN KASABASI 1 kasaba,  
3 köy 

% 20-50 A.Şimşirli, Güllüköy, Dikkaya, Murat, Çaydüzü köyleri 5 köy 
% 50 + Köprübaşı, Behice, Kadıköy, Topluca köyü (% 77) 4 köy 

 

Çizelge 5.32. Çamlıhemşin ilçesinde çay  tarımı yapılan alanlar 

Ünite adı 

Yüzölçümü 
(dekar) 

 
TarımAlanı 

(dekar) 

Çay Alanı 
(dekar) 

 

Çay Alanlarının Tarım 
Alanları İçerisindeki Oranı 

(%) 

1. Yolkıyı Köyü 9977 1365 99 7,3 

2. Kadıköy 859 630 255 40,5 

3. Boğaziçi Köyü 11826 750 304 40,5 

4. Güllüköy 2763 909 368 40,5 

5. Behice Köyü 1405 935 378 40,5 

6. Köprübaşı Köyü 1877 1000 405 40,5 

7. Murat Köy 4458 1709 692 40,5 

8. ÇAMLIHEMŞİN  16573 2827 861 30,5 

9. Dikkaya Köyü 8101 3022 1223 40,5 

10. Topluca Köyü 9085 7000 1283 18,3 

11. Çayırdüzü Köyü 14399 6080 1883 31,0 

TOPLAM 81323 26227 7751 
Çay yetiştirilen 

alanlara göre % 30 

Çay yetiştirilen 11 ünitede toplam 26227 dekar tarım alanı bulunmakta ve bunun  7751 

dekarını çay (% 30); 18476 dekarını (% 70’ini)  mısır ve sebze bahçeleri oluşturmaktadır.  
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Çizelge 5.33. Çamlıhemşin ilçesinde kasaba ve köy idari alanları ile yayla   

alanlarındaki tarım alanlarının ünite yüzölçümleri içindeki oransal değerleri (Bkz.Harita 5.9) 

Çamlıhemşin ilçesindeki kasaba ve köy idari 
alanları ile yayla alanları (üniteler) 

Ünitenin yüzölçümü 
(dekar) 

Ünitenin tarım 
alanı (dekar) 

Tarım alanının ünite yüzölçümü 
içindeki oranı (%) 

1. Amlakit yaylası 22873 0 0 
2. Apivanak yaylası 10398 0 0 
3. Avuçur yaylası 25779 0 0 
4. Ayder yaylası 25208 0 0 
5. Ceymakcur yaylası 21057 0 0 
6. Çermeç yaylası 11826 0 0 
7. Hacıvanak yaylası 33440 0 0 
8. Hazindak yaylası 12133 0 0 
9. Huser yaylası 7673 0 0 
10. Kaçkar yaylası 32680 0 0 
11. Kavran yaylası 47970 0 0 
12. Kılınçhaç yaylası 9474 0 0 
13. Orman yaylası 8032 0 0 
14. Palakcur yaylası 16020 0 0 
15. Palovit yaylası 12521 0 0 
16. Pokut yaylası 16200 0 0 
17. Samistal yaylası 8084 0 0 
18. Tirovit yaylası 17861 0 0 
19. Verçenik yaylası 22853 0 0 
20. Şenköy 14042 300 2.1 
21. Topluca yaylası 107082 2515 2.3 
22. Meydan köyü 67068 1694 2.5 
23. Zilkale köyü 32744 860 2.6 
24. Yazlıkköy 26092 675 2.6 
25. Çat köyü 27264 1378 5.0 
26. Y.Şimşirli köyü 23719 1240 5.2 
27. Yaylaköy 30427 1635 5.3 
28. Kale köyü 38130 2300 6.0 
29. Boğaziçi köyü 11826 750 6.3 
30. Ülkü köyü 29266 2016 6.9 
31. Şenyuva köyü 17084 1300 7.6 
32. Ortayayla köyü 15294 1180 7.7 
33. Güroluk köyü 7295 600 8.2 
34. Sıraköy 12826 1102 8.6 
35. Ortaklar köyü 12396 1200 9.7 
36. Kaplıca köyü 9169 1000 10.9 
37. Yolkıyı köyü 9977 1365 13.7 
38. Çamlıhemşin kasabası 16573 2827 17.0 
39. Ortan köyü 2778 510 18.3 
40. A.Şimşirli köyü 9375 2484 26.5 
41. Güllüköy 2763 909 32.9 
42. Dikkaya köyü 8101 3022 37.2 
43. Muratköy 4458 1709 38.3 
44. Çayırdüzü köyü 14399 6080 42.2 
45. Köprübaşı köyü 1877 1000 53.2 
46. Behice köyü 1405 935 66.5 
47. Kadıköy 859 630 73.3 
48. Topluca köyü 9085 7000 77.0 
Toplam 925456 50216 5.4 
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Harita 5.8. Çamlıhemşin ilçesinde tarım alanlarının idari ünitelere göre dağılımı 
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Harita 5.9. Çamlıhemşin ilçesindeki tarım alanlarının idari ünitelere göre oransal 

dağılımı 
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5.5. Göl Alanları 

Proje sahası içinde 61 adet adı belli olan, 92 adet adı belli olmayan toplam 153 göl 

bulunmaktadır. 1367 dekar yüzölçüme sahip olan göller, ilçenin arazi bölünüşü içinde % 0.2 

gibi çok düşük bir oranda bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, 7 köyde ve 12 

yayla alanı içinde yer alan buzul gölleri Topluca yaylası başta olmak üzere, Verçenik, 

Çermeç, Hacıvanak, Kavran yaylaları ile Kaleköy, Meydan köyü ve Sıraköy’de göl alanları 

ortalama değer (71 dekar) ve üzerinde (71-253 dekar arasında) yer kaplamaktadır. 

Ceymakcur, Apivanak, Trovit, Elevit (Yaylaköy) ve Avucur yaylalarındaki buzul gölleri ise 

49-26 dekar arasında değişen miktarlarda alan işgal etmektedirler. Geriye kalan 6 ünitede 

(Yazlıkköy, Kılınçhaç yaylası, Çat köyü, Orta yayla, Palakcur yaylası, Palovit yaylası) 

göllerin sayısı azaldığı için alansal olarak 1-8 dekar arasında yer kapladıkları tespit edilmiştir. 

Çizelge 5.34. Çamlıhemşin ilçesindeki göllerin ünitelere göre sayıları ve yüzölçümleri 

 
Üniteler 

 
Göl İsimleri 

Adı 
bilinen 

Adı 
bilinmeyen 

Toplam 
göl 

Sayısı 

Kapladıkları 
Alan (dekar) 

1. Palovit Yaylası  0 1 1 1 
2. Palakçur 

Yaylası 
DerebaşıG. 1 0 1 4 

3. Ortayayla 
Köyü 

Melekar G. 1 0 1 5 

4. Çat Köyü Bahtiyar G. 1 2 3 7 
5. Kılınçhaç 

Yaylası 
 0 2 2 8 

6. Yazlıkköy  0 2 2 8 
7. Avuçur 

Yaylası 
Büyük Göl 1 0 1 26 

8. Yaylaköy   0 2 2 35 
9. Trovit Yaylası Meşrang (4),Yıldızlı G., Zincirli G. 6 3 9 37 
10. Apivanak 

Yaylası 
Anadağ G. (2), Çukur G. 3 5 8 46 

11. Ceymakçur 
Yaylası 

Hoc, Karadeniz , Mesuk., Cennovit G.,  4 6 10 49 

12. Sıraköy Yıldız G., Sarıncof G. 2 3 5 71 
13. Meydan Köyü Balıklı göller (3), Kuzu G. (2) 5 6 11 90 
14. Kavran Yaylası Büyükdeniz , Meterez , Öküzyatağı, Derebaşı G, 4 6 10 115 
15. Kaleköy Sulak G., Yıldız G., Kumlu G., Bucakçıkarma G. 4 7 11 121 
16. Hacıvanak 

Yaylası 
Dönen G., Micovit G., Kavdovit G., Beşik G., Kara 
G. 

5 11 16 124 

17. Çermeç 
Yaylası 

Cermes G., Kara G., Gagdovit G. 3 2 5 125 

18. Verçenik 
Yaylası 

Moçar G., Kapalı göller (6), Kumlu G., At G.,Buzlu 
göller(2) 

11 8 19 242 

19. Topluca 
Yaylası 

Büyük G., Ergusu G.,Alaca gölleri (2), Çifte G. (2), 
AmbarG., Kaçkar G., Neknar G.,Ergis G. 

10 26 36 253 

TOPLAM  61 92 153 1367 
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5.6. Yerleşim Alanları 

İlçenin arazi bölünüşü içinde en az paya sahip olan yerleşim alanları, % 0,1 oranında 

(1279 dekar) alan işgal etmektedirler. Çamlıhemşin kasabası dışındaki yerleşmelerde genelde 

dağınık bir yerleşme tipi egemendir. 

Çizelge 5.35. Yerleşmelerin ünitelerde işgal ettikleri alanlar 

Üniteler 
Ünite 

Yüzölçümü 
Yerleşim alanı 

(dekar) 

Köyler+Kasaba 456292 1034 

Yaylalar 469164 245 

TOPLAM 925456 1279 

Jeomorfolojik ve hidrografik yapı ile orman örtüsünün sınırlayıcı etkileri yüzünden 

yerleşmeleri oluşturan meskenler adeta araziye serpilmiş durumdadır. Jeomorfolojik birimlere 

göre bir değerlendirme yapıldığında, ilçe sınırları dahilinde toplam 1279 dekarlık alan işgal 

eden yerleşim alanlarının % 68’lik kısmının yamaç ve sırtlar üzerinde, % 25’lik kısmının 

buzul vadilerinde, % 7’lik kısmının da fluviyal vadilerde yer tuttuğu görülmektedir (Çizelge 

5.36).  

 Çizelge 5.36. Yerleşim alanlarının üzerinde yer tuttukları jeomorfolojik birimlere dağılımı 
 

Jeomorfolojik birimler Alan (dekar) Oran % 

Yamaç-Sırt 869 68 

Buzul vadisi 315 25 

Fluviyal vadi 95 7 

Toplam 1279 100 

Harita üzerinden yapılan ölçümler sonucunda yerleşmelerce işgal edilen alanların idari 

ünitelerde 1034  dekar, yayla alanlarında ise 245 dekar yer tuttukları tespit edilmiştir. 

Köylerin idari alanları içinde yer alan yerleşmelerin alansal miktarları incelendiğinde, 

ortalama değerin (37 dekarın) üstünde 12 köyün (Boğaziçi, Yolkıyı, Yukarışimşirli, Güroluk, 

Köprübaşı, Muratköy, Ülkü, Şenyuva, Aşağışimşirli, Çayırdüzü, Topluca, Dikkaya) 

bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Çizelge 5.37’de görüldüğü gibi, Dikkaya (150), Topluca (100) 

ve Çayırdüzü (80) köyleri ilk üç sırada yer almaktadır. Çamlıhemşin kasabasının yerleşim 

alanı ise 20 dekardır. 

Yaylalardaki yerleşim alanlarına baktığımızda, Topluca’nın 75 dekarla birinci, 

Avuçur’un 30 dekarla ikinci, Ayder’in 20 dekarla üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 
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Palovit, Trovit, Amlakit, Ceymakcur ve Kaçkar yaylaları ise 10-15 dekarlık yerleşim 

alanlarıyla daha gerilerde kalmaktadırlar. Geriye kalan 11 yaylanın yerleşim alanları ise 5 

dekardır. 

Çizelge 5.37. Kasaba ve köylerin idari üniteleri içinde bulunan yerleşmelerin kapladıkları alanlar 

Çamlıhemşin ilçesindeki idari üniteler 
(Kasaba ve köyler) 

İdari Ünitenin 
Yüzölçümü 
(dekar) 

İdari Ünitedeki 
Yerleşim alanı 

(dekar) 

1. Dikkaya köyü 8101 150 

2. Topluca köyü 9085 100 

3. Çayırdüzü köyü 14399 80 

4. A.Şimşirli köyü 9375 75 

5. Şenyuva köyü 17084 75 

6. Ülkü köyü 29266 75 

7. Muratköy 4458 70 

8. Köprübaşı köyü 1877 50 

9. Güroluk köyü 7295 50 

10. Y.Şimşirli köyü 23719 50 

11. Yolkıyı köyü 9977 40 

12. Boğaziçi köyü 11826 40 

13. Kale köyü 38130 30 

14. ÇAMLIHEMŞİN KASABASI 16573 20 

15. Yaylaköy 30427 20 

16. Kaplıca köyü 9169 15 

17. Behice köyü 1405 10 

18. Güllüköy 2763 10 

19. Ortaklar köyü 12396 10 

20. Şenköy 14042 10 

21. Çat köyü 27264 10 

22. Zilkale köyü 32744 10 

23. Meydan köyü 67068 10 

24. Kadıköy 859 5 

25. Ortan köyü 2778 5 

26. Ortayayla köyü 15294 5 

27. Yazlıkköy 26092 5 

28. Sıraköy 12826 4 

TOPLAM 456292 1034 
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Çizelge 5.38. Çamlıhemşin ilçesinde yayla alanlarındaki yerleşmelerin kapladıkları alanlar 

Yayla alanlarının adı 
Yüzölçümü 
(dekar) 

Yerleşim alanı 
(dekar) 

1. Topluca 107082 75 

2. Avuçur 25779 30 

3. Ayder  25208 20 

4. Palovit  12521 15 

5. Trovit  17861 15 

6. Amlakit  22873 15 

7. Orman  8032 10 

8. Ceymakcur 21057 10 

9. Kaçkar 32680 10 

10. Huser  7673 5 

11. Samistal  8084 5 

12. Apivanak 10398 5 

13. Çermeç  11826 5 

14. Hazindak 12133 5 

15. Palakcur 16020 5 

16. Pokut  16200 5 

17. Hacıvanak 33440 5 

18. Kavran 47970 5 

19. Kılınçhaç 9474 0 

20. Verçenik  22853 0 

TOPLAM 469164 245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.10. Sırt yerleşmelerine bir örnek Pokut Yaylası 
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Foto 5.11. Yamaç yerleşmelerine bir örnek Topluca Köyü  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5.12. Buzul vadisi yerleşmelerine bir örnek (Kaleköy) 
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Foto 5.13. Fluviyal vadi yerleşmelerine bir örnek Çat Köyü 
 



 222 

5.7. Korunan Alanlar  

Doğal ve kültürel bakımdan ulusal ve uluslar arası öneme sahip değerleri barındıran 

Çamlıhemşin ilçesini, deyim yerindeyse koruma altına alınmış bir ilçe olarak nitelendirmek 

mümkündür. Çünkü, 925.4 km² alana sahip Çamlıhemşin ilçesinin 753 km²’lik bölümünü 

korunan alanlar oluşturmaktadır. Birbirinin içine girmiş durumda olan doğal sit alanı ve 

Kaçkar Dağları Milli Park Alanı ile turizm merkezi alanı ilçe arazisinin  % 81,3’ünü işgal 

etmektedir. Yapılan ölçümlere göre milli park ile doğal sit alanı 228 km²’lik bir ortak alanda 

birbiriyle örtüşmektedir (Harita 5.7). Bu örtüşüm alanı dışında doğal sit alanı 321 km², milli 

park alanı ise 204 km²’lik alanı kapsamaktadır. 

  Çizelge 5.39. Çamlıhemşin ilçesinin korunan alanlarının yüzölçümlerine göre dağılımı 

Korunan Alanlar Yüzölçümü (km2 ) 
Doğal sit alanı müstakil  321 
Milli park alanı müstakil 204 
Doğal sit alanı-Milli Park alanı örtüşük halde 228 
TOPLAM 753 

Genel hatlarıyla ilçenin kuzey kesimindeki Çayırdüzü ve Topluca Köylerine ait arazinin 

büyük bir bölümü ile Yukarışimşirli köyünün yarısı; ilçenin kuzeydoğu kesiminde yar alan 

Topluca, Orman, Kaçkar, Avucur ve Palakcur yaylalarına ait arazilerin büyük bölümü; gene 

ilçenin kuzeybatı kesimindeki Güllüköy’ün tamamı, Fırtına Çayı vadisinin batısında Dikkaya 

Köyünün yarısı; Köprübaşı, Muratköy, Boğaziçi köylerinin bütünü, Yolkıyı köyü ile 

Çamlıhemşin kasabasına ait arazinin yarısı; ilçenin güneybatı kesiminde Meydan Köyünün 

güneybatıdaki uç kısmı, Ortaklar köyü ile Kılınçhaç Yaylasının tamamı, Çermeç Yaylasının 

yarısı ve Kaleköy’de Tatos Dağlarının bulunduğu saha koruma alanı dışında bulunmaktadır 

(Harita 5.10). 

İlçe arazisinin bu kadar geniş bir bölümünün koruma altına alınması, büyük ölçüde 

1990 yılından sonra olmuştur. Çizelge 5.40 bu durumu somut olarak ortaya koymaktadır. 
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Harita 5.10. Çamlıhemşin ilçesindeki genel koruma alanı (Milli Park, Doğal Sit, Turizm Merkezi) 
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Çizelge 5.40. Çamlıhemşin ilçesinin kültür varlıklarının listesi (2005) 

Kültür varlığının adı Bulunduğu lokasyon Grubu Türü  Onaylayan 
kurum 

Karar tarihi ve 
numarası 

Zilkale köyü kalesi  
I. derece arkeolojik sit 
alanı 

Zilkale köyü Arkeolojik sit Kale  GEEAYK 
TKTVYK 
Trabzon KK 

8.6.1979/1697 
14.2.1986/1933 
19.5.1998/3148 

Hisarcık (Kale-i 
Başla) köyü kalesi 

Hisarcık köyü Askeri  Kale  Trabzon 
KTVKK 

27.10.1988/181 

Yukarı şimşirli 
köprüsü 

Fırtına deresi ve kolları üzerinde  Kültürel  Köprü  Trabzon 
KTVKK 

1.12.1990/911 

Küçük köprü Fırtına deresi ve kolları üzerinde  Kültürel  Köprü  Trabzon 
KTVKK 

1.12.1990/911 

Güroluk körüsü Fırtına deresi ve kolları üzerinde  Kültürel  Köprü  Trabzon 
KTVKK 

1.12.1990/911 

Hala köprüsü Fırtına deresi ve kolları üzerinde  Kültürel  Köprü  Trabzon 
KTVKK 

1.12.1990/911 

Mikron köprüsü Fırtına deresi ve kolları üzerinde  Kültürel  Köprü  Trabzon 
KTVKK 

1.12.1990/911 

Kavak köprüsü Fırtına deresi ve kolları üzerinde  Kültürel  Köprü  Trabzon 
KTVKK 

1.12.1990/911 

Konaklar köprüsü 
 

Fırtına deresi ve kolları üzerinde  Kültürel  Köprü  Trabzon 
KTVKK 

1.12.1990/911 

Şenyuva köprüsü Fırtına deresi ve kolları üzerinde  Kültürel  Köprü  Trabzon 
KTVKK 

1.12.1990/911 

Taşınmaz  Çamlıhemşin merkezde Sivil mimarlık 
örneği 

Taşınmaz  Trabzon 
KTVKK 

1.12.1990/912 

Ortan köprüsü Fırtına deresi ve kolları üzerinde  Kültürel  Köprü  Trabzon 
KTVKK 

20.12.1990/940 

Orenkit köprüsü Fırtına deresi ve kolları üzerinde  Kültürel  Köprü  Trabzon 
KTVKK 

20.12.1990/940 

I. derece doğal sit 
alanı 

Kaplıca köyü  Doğal sit  Doğal sit Trabzon 
KTVKK 
Trabzon 
KTVKK 

31.10.1991/1185 
27.6.1992/1404 

Kentsel ve III. derece 
doğal sit alanı 

Kaplıca köyü  Doğal sit  Kentsel ve 
doğal sit 

Trabzon 
KTVKK 
 

27.6.1992/1404 

I.,II ve III. derece 
doğal sit alanı 

Kaplıca köyü  Doğal sit  Doğal sit Trabzon 
KTVKK 
 

27.6.1992/1404 

Taş köprü Çat köyü Kültürel  Köprü  Trabzon 
KTVKK 
 

20.11.1993/1832 

Hoşdere (çiftkemerli) 
köprüsü 

Çamlıhemşin-Ayder yolu 
üzerinde 

Kültürel  Köprü  Trabzon 
KTVKK 
 

19.7.1996/2556 

Kale-i Bala çevresi 
I. derece arkeolojik sit 
alanı 

Zilkale köyü Arkeolojik sit 
alanı 

Arkeolojik sit 
alanı 

Trabzon KK 
 

19.5.1998/3148 

I. derece doğal sit 
alanı 

Fırtına ve Hala derelerinin 
bulunduğu alan 

Doğal sit  Doğal sit Trabzon KK 
 

19.5.1998/3148 

II. derece doğal sit 
alanı 

Fırtına ve Hala derelerinin 
bulunduğu alan 

Doğal sit  Doğal sit Trabzon KK 
 

19.5.1998/3148 

I. Çamlıhemşin 
köprüsü 

Fırtına deresi üzerinde, III. derece 
doğal sit alanında 

Kültürel  Köprü  Trabzon KK 
 

22.6.1999/3391 

Taşınmaz  Ayder yaylası yukarı Anbarlık 
mevkii, I. derece doğal sit alanı 

Sivil mimarlık 
örneği 

Taşınmaz  Trabzon KK 
 

31.5.2004/4988 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005. 

GEEAYK: Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 

KTVKK: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 

Trabzon KK: Trabzon Koruma Kurulu 

TKTVYK: Türkiye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 
 

Bunun temelinde ise iki ana etken bulunmaktadır. Birinci etken, ülkedeki koruma 

bilincinin belirtilen tarihlerden itibaren giderek hızlı bir biçimde gelişme göstermesidir. İkinci 
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ve en önemli etken ise, yörede 1990’lı yılların başından itibaren turizm olgusunun hızla 

gelişmeye başlamasıdır. Turizme bağlı olarak köy ve yaylalarda ortaya çıkmakta olan plansız 

ve  çarpık yapılaşmayı önlemek, yine turizm olgusuna bağlı olarak doğal ve kültürel 

değerlerin zarar görmemesini sağlamak amacıyla köyler ve yaylalardaki yerleşim alanları ile 

kale, köprü vb. tarihsel yapılar koruma altına alınmıştır.   

İlçedeki korunan alanlar farklı statülere sahiptir. Bunlar: Milli park, doğal sit ve 

arkeolojik sitler ile turizm merkezidir. Bunun yanında kültür varlığı olarak koruma altına 

alınmış çeşitli tarihsel yapılar da mevcuttur.  İlçe idari alanı içinde yer alan farklı statüdeki 

korunan alanlar, belirli kesimlerde birbirinden ayrışmakla birlikte, belirli kesimlerde de 

birbiriyle örtüşmektedirler.    

Kapsadığı alan bakımından en geniş yüzölçümüne sahip koruma alanını sit alanları 

oluşturmaktadır. Doğal ve kültürel sit alanlarının toplam yüzölçümü 549 km² olup, bu rakam 

ilçe arazisinin % 59’unu meydana getirmektedir. Çamlıhemşin kasabası, köyler ve yaylaların 

sit alanı kapsamındaki yüzölçümleri ve bunların oranları Çizelge 5.43 ve 5.44’de belirtilmiştir 

(Harita 5.11).  
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Harita 5.11. Çamlıhemşin ilçesinin doğal sit alanı içinde kalan bölümü 
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Çizelge 5.41. Çamlıhemşin ilçesindeki kasaba ve köy idari alanlarının koruma 
alanlarına göre dağılımı 

Ünite adı 
Ünitenin 

yüzölçümü 
(dekar) 

Millipark 
içinde 
kalan 
arazisi 
(dekar) 

 
 

Milli park 
(%) 

Turizm 
merkezi 
içinde 
kalan 
arazisi 
(dekar) 

Turizm 
merkezi 
(%) 

Doğal sit 
alanı 
içinde 
kalan 
arazisi 
(dekar) 

 
 

Doğal sit 
alanı (%) 

1. A.Şimşirli 9375 0 
0 

0 
0 

9371 
100 

2. Güroluk 7295 0 
0 

0 
0 

7295 
100 

3. Kadıköy 859 0 
0 

0 
0 

859 
100 

4. Ortan 2778 0 
0 

0 
0 

2778 
100 

5. Yaylaköy 30427 30427 
100 

0 
0 

30427 
100 

6. Yazlıkköy 26092 26092 
100 

0 
0 

26092 
100 

7. Zilkale 32744 11010 
33,6 

0 
0 

32744 
100 

8. Çat 27264 17357 
63,7 

0 
0 

27250 
99,9 

9. Sıraköy 12826 12813 
99,9 

0 
0 

12816 
99,9 

10. Ortayayla K. 15294 14201 
92,9 

0 
0 

15268 
99,8 

11. Kaplıca 9169 0 
0 

0 
0 

9115 
99,4 

12. Behice 1405 0 
0 

0 
0 

1390 
98,9 

13. Ülkü 29266 1315 
4,5 

0 
0 

27937 
95,5 

14. Meydan 67068 17776 
26,5 

0 
0 

62729 
93,5 

15. Şenyuva 17084 0 
0 

0 
0 

15752 
92,2 

16. Şenköy 14042 7441 
53,0 

0 
0 

11983 
85,3 

17. Kale K. 38130 34982 
91,7 

0 
0 

31739 
83,2 

18. Çamlıhemşin 16573 16573 
100 

0 
0 

10767 
65 

19. Çayırdüzü 14399 0 
0 

0 
0 

8037 
55,8 

20. Topluca 9085 0 
0 

0 
0 

4657 
51,3 

21. Y.Şimşirli 23719 0 
0 

0 
0 

10047 
42,4 

22. Dikkaya 8101 0 
0 

0 
0 

3338 
41,2 

23. Yolkıyı 9977 0 
0 

0 
0 

3761 
37,7 

24. Köprübaşı 1877 0 
0 

0 
0 

356 
19 

25. Ortaklar 12396 0,5 
0 

0 
0 

2008 
16,2 

26. Muratköy 4458 0 
0 

0 
0 

125 
2,8 

27. Boğaziçi 11826 0 
0 

0 
0 

0 
0 

28. Güllüköy 2763 0 
0 

0 
0 

0 
0 

TOPLAM 456292 189987,5 
 

% 41.6 0 
 
0 368641 

 
% 80.7 
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Çizelge 5.42. Çamlıhemşin ilçesindeki yayla alanlarının koruma alanlarına göre dağılımı 
 

Yayla alanının Adı 
Yayla alnının 
yüzölçümü 
(dekar) 

Millipark içinde 
kalan arazisi 

(dekar) 

 
Milli 
park 
(%) 

Turizm merkezi 
içinde kalan 

arazisi (dekar) 

Turizm 
merkezi 
(%) 

Doğal sit alanı 
içinde kalan 

arazisi (dekar) 

Doğal sit 
alanı 
(%) 

1. Amlakit 22873 22873 
100 

0 
0 

22873 
100 

2. Pokut  16200 50,4 
0,3 

0 
0 

16198 
100 

3. Samistal 8084 8084 
100 

0 
0 

8084 
100 

4. Hacıvanak  33440 33399 
99,9 

0 
0 

33399 
99,9 

5. Palovit 12521 12510 
99,9 

0 
0 

12510 
99,9 

6. Trovit  17861 17861 
100 

0 
0 

17841 
99,9 

7. Hazindak 12133 11684 
96,3 

0 
0 

12101 
99,7 

8. Apivanak 10398 10398 
100 

0 
0 

9734 
93,6 

9. Huser  7673 0 
0 

48 
0,6 

5703 
74,3 

10. Ayder  25208 23684 
94 

5990 
23,8 

13741 
54,5 

11. Kavran 47970 47921 
99,9 

411 
0,9 

21548 
44,9 

12. Çermeç 11826 5154 
43,6 

0 
0 

1442 
12,2 

13. Kaçkar  32680 0 
0 

0 
0 

2849 
8,7 

14. Verçenik 22853 22853 
100 

0 
0 

1601 
7,0 

15. Orman 8032 0 
0 

0 
0 

537 
6,7 

16. Palakcur 16020 3013 
18,8 

1059 
6,6 

141 
0,9 

17. Ceymakcur  21057 20944 
99,5 

0 
0 

16 
0,1 

18. Kılınçhaç 9474 7 
0,1 

0 
0 

0 
0 

19. Topluca  107082 0 
0 

0 
0 

0 
0 

20. Avuçur  25779 81 
0,3 

377 
1,5 

0 
0 

TOPLAM 469164 240516,4 
 

% 51 7885 
 

% 1.6 180318 
 

% 38 

Çizelge 5.43. Doğal sit alanı içinde arazisi bulunan köyler 

Köy Adı 
Köyün yüzölçümü 

(dekar) 

Doğal sit alanı 
içinde kalan arazi 

(dekar) 

 
(%) 

1. Kadıköy 859 859 100 
2. Ortan 2778 2778 100 
3. Güroluk 7295 7295 100 
4. A.Şimşirli 9375 9371 100 
5. Yazlıkköy 26092 26092 100 
6. Zilkale 32744 32744 100 
7. Sıraköy 12826 12816 99,9 
8. Çat 27264 27250 99,9 
9. Ortayayla K. 15294 15268 99,8 
10. Kaplıca 9169 9115 99,4 
11. Behice 1405 1390 98,9 
12. Ülkü 29266 27937 95,5 
13. Meydan 67068 62729 93,5 
14. Şenyuva 17084 15752 92,2 
15. Şenköy 14042 11983 85,3 
16. Çamlıhemşin 16573 10767 65 
17. Çayırdüzü 14399 8037 55,8 
18. Topluca 9085 4657 51,3 
19. Y.Şimşirli 23719 10047 42,4 
20. Dikkaya 8101 3338 41,2 
21. Yolkıyı 9977 3761 37,7 
22. Köprübaşı 1877 356 19 
23. Ortaklar 12396 2008 16,2 
24. Muratköy 4458 125 2,8 
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Çizelge 5.44. Doğal sit alanı içinde arazisi bulunan yayla alanları 

Yayla alanının adı 
Yayla alanının 

Yüzölçümü (dekar) 

Doğal sit alanı 
İçinde kalan 

arazisi (dekar) 

 
(%) 

1. Amlakit  22873 22873 100 
2. Pokut  16200 16198 100 
3. Samistal 8084 8084 100 
4. Hacıvanak  33440 33399 99,9 
5. Palovit 12521 12510 99,9 
6. Trovit  17861 17841 99,9 
7. Hazindak  12133 12101 99,7 
8. Apivanak  10398 9734 93,6 
9. Huser  7673 5703 74,3 
10. Ayder 25208 13741 54,5 
11. Kavran 47970 21548 44,9 
12. Çermeç 11826 1442 12,2 
13. Kaçkar  32680 2849 8,7 
14. Verçenik  22853 1601 7,0 
15. Orman  8032 537 6,7 
16. Palakcur 16020 141 0,9 
17. Ceymakcur  21057 16 0,1 

TOPLAM 326829 180318 % 55 

 

İlçedeki sit alanları, köy ve yayla yerleşmelerinin bir bölümünü, buralardaki sivil 

mimari örneklerini, köprüler ve kaleleri içermektedir. Sit alanlarının % 49.7’si orman 

alanlarını, % 27.1’i çıplak kayalık alanları, % 19.3’ü otlak alanlarını ve % 3.8’i ise tarım 

alanlarını kapsamaktadır (Çizelge 5.45). 

Çizelge 5.45. Çamlıhemşin ilçesinde koruma alanlarının arazi bölünüşü 

Koruma Alanları Tarım alanı(km2) Otlak alanı(km2) Orman alanı(km2) Kayalık alan(km2) TOPLAM(km2) 
Turizm Merkezi - 1,1 6,8 - 7,9 
Sit Alanı 21 106 273 149 549 
Milli Park 4 114 132 181 431 

 

Çizelge 5.46. Sadece doğal sit alanı içinde kalan köyler 

Köy Adı 
Yüzölçüm 
(dekar) 

Doğal sit 
alanı 
(dekar) 

Doğal sit 
alanı (%) 

1. A.Şimşirli 9375 9371 100 
2. Güroluk 7295 7295 100 
3. Kadıköy 859 859 100 
4. Ortan 2778 2778 100 
5. Kaplıca 9169 9115 99,4 
6. Behice 1405 1390 98,9 
7. Şenyuva 17084 15752 92,2 
8. Çayırdüzü 14399 8037 55,8 
9. Topluca 9085 4657 51,3 
10. Y.Şimşirli 23719 10047 42,4 
11. Dikkaya 8101 3338 41,2 
12. Yolkıyı 9977 3761 37,7 
13. Köprübaşı 1877 356 19 
14. Muratköy 4458 125 2,8 

TOPLAM 119581 76881 % 64.2 
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Kaçkar Dağları ve çevresindeki 51550 hektarlık alan, jeolojik ve jeomorfolojik 

özellikleri, bitki ve yaban hayatı zenginliği ile geleneksel yaylacılık faaliyetlerinin varlığı 

nedeniyle, 11.07.1994 tarih ve 94/5863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kaçkar Dağları 

Milli Parkı” adıyla milli park olarak ilan edilmiş, bu karar 31.08.1994 tarih ve 22037 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kaçkar Dağları Milli Parkı, Türkiye’deki 

825,457 ha yüzölçümüne sahip 36 milli park içinde, alan büyüklüğü bakımından Beyşehir 

Gölü Milli Parkı (88,750 ha), Ağrı Dağı Milli Parkı (87,380 ha), Kızıldağ Milli Parkı (59,400 

ha) ve Aladağlar Milli Parkı (54,524 ha)’nın ardından beşinci sırada yer almaktadır. Milli 

Park alanının % 83.7’si, yani 43100 hektarlık (431 km2’lik) kesimi, Çamlıhemşin ilçesi 

arazisinden oluşmaktadır. Bu genişlikteki bir saha ise, ilçe arazisinin yaklaşık % 47’lik 

bölümünün milli park olduğu anlamına gelmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.14. Kaçkar Dağı Milli Park Alanı içerisinde kalan Ayder Yaylası Turizm 
Merkezi 

Milli park, Çamlıhemşin ilçesinin orta kesimlerinden başlayarak güney sınırına kadar 

olan bir alana yayılmış durumdadır. Dolayısıyla batı kesimde bazı köyleri içine alan milli 

park, büyük ölçüde köy idari alanlarının dışında kalan yaylaları ve yüksek dağlık kesimleri 

kapsamaktadır (Harita 5.12). 
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Çizelge 5.47. Milli park alanı içinde arazisi bulunan kasaba ve köyler 

 ÜNİTELER Köyün Yüzölçümü 
MP içinde kalan kısmı 

(dekar) 
 

% 
1. Çamlıhemşin 

kasabası 16573 16573 
100 

2. Yazlıkköy 26092 26092 100 
3. Yaylaköy 30427 30427 100 
4. Sıraköy 12826 12813 99,9 
5. Ortayayla K. 15294 14201 92,9 
6. Kale K. 38130 34982 91,7 
7. Çat 27264 17357 63,7 
8. Şenköy 14042 7441 53,0 
9. Zilkale 32744 11010 33,6 
10. Meydan 67068 17776 26,5 
11. Ülkü 29266 1315 4,5 
12. Ortaklar 12396 0,5 0 

TOPLAM 322122 189987,5 % 58.9 
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Harita 5.12. Kaçkar Dağları Milli Park alanının Çamlıhemşin ilçesinde kalan bölümü 
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Çizelge 5.48. Milli park alanı içinde arazisi bulunan yayla alanları 

Yayla alanının adı 

Yayla 
alanının 

Yüzölçümü 
(dekar) 

Milli park alanı 
içinde kalan 
kısmı (dekar) 

Milli park 
(%) 

1. Samistal 8084 8084 
100 

2. Apivanak  10398 10398 
100 

3. Trovit  17861 17861 
100 

4. Verçenik 22853 22853 
100 

5. Amlakit  22873 22873 
100 

6. Palovit 12521 12510 
99,9 

7. Hacıvanak  33440 33399 
99,9 

8. Kavran  47970 47921 
99,9 

9. Ceymakcur  21057 20944 
99,5 

10. Hazindak  12133 11684 
96,3 

11. Ayder  25208 23684 
94 

12. Çermeç 11826 5154 
43,6 

13. Palakcur 16020 3013 
18,8 

14. Pokut  16200 50,4 
0,3 

15. Avuçur  25779 81 
0,3 

16. Kılınçhaç  9474 7 
0,1 

TOPLAM 313697 240516,4 
% 76.6 

 

Milli parkın bu alan içinde kapsadığı 431 km²’lik yüzölçümünün % 42’sini çıplak 

kayalıklar, % 30.6’sını orman alanları, , % 26.5’ini otlak alanları ve % 0.9’unu ise tarım 

alanları oluşturmaktadır.  Yukarıda da belirtildiği gibi, ilçenin güney kesiminde sit alanları ile 

Milli Park 228 km²’lik alanda birbiriyle örtüşmektedir.  
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Çizelge 5.49. Hem milli park, hem de doğal sit alanı içinde kalan köyler 

Köy Adı 
Yüzölçümü 
(dekar) 

Milli park 
alanı 
içinde 

kalan arazi 
(dekar) 

 
 

Milli park 
(%) 

Doğal sit 
alanı 
içinde 
kalan 
arazi 

(dekar) 

 
 

Doğal sit 
alanı (%) 

1. Zilkale 32744 11010 
33,6 

32744 
100 

2. Yazlıkköy 26092 26092 
100 

26092 
100 

3. Yaylaköy 30427 30427 
100 

30427 
100 

4. Sıraköy 12826 12813 
99,9 

12816 
99,9 

5. Çat 27264 17357 
63,7 

27250 
99,9 

6. Ortayayla K. 15294 14201 
92,9 

15268 
99,8 

7. Ülkü 29266 1315 
4,5 

27937 
95,5 

8. Meydan 67068 17776 
26,5 

62729 
93,5 

9. Şenköy 14042 7441 
53,0 

11983 
85,3 

10. Kale K. 38130 34982 
91,7 

31739 
83,2 

11. Çamlıhemşin 16573 16573 
100 

10767 
65 

12. Ortaklar 12396 0,5 
0 

2008 
16,2 

TOPLAM 322122 189987,5 
 

% 59 291760 
 

% 90.5 

 

Turizm merkezleri, özünde doğrudan korumaya yönelik bir özelliğe sahip olmayan 

mekanlarsa da, buralarda turizmin planlı biçimde gelişmesi öngörüldüğü için dolaylı da olsa, 

koruma altına alınmış sayılabilir. Bu anlamda, ilçe sınırları içinde tek bir turizm merkezi 

bulunmaktadır. Ayder Yaylası Turizm Merkezi 7.9 km² alana sahiptir (Harita 5.13).  
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Harita 5.13. Çamlıhemşin ilçesinde Ayder Turizm Merkezi’nin kapladığı alan 
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Çizelge 5.50. Turizm merkezi içinde arazisi bulunan yayla alanları 

Yayla alanının adı 
Yaylanın yüzölçümü 

(dekar) 

Turizm merkezi 
içinde kalan kısmı 

(dekar) 

Turizm merkezi 
(%) 

1. Ayder  25208 5990 23,8 

2. Palakcur 16020 1059 6,6 

3. Avuçur  25779 377 1,5 

4. Kavran  47970 411 0,9 

5. Huser  7673 48 0,6 

Toplam 122650 7885 
% 6.4 

Ayder Yaylası’nın sahip olduğu turizm potansiyeli göz önüne alınarak yaylanın Orta 

Ambarlık Mevkii, Bakanlar Kurulunun 9 Nisan 1987 tarih ve 87/11608 sayılı kararı ile 

“Kaplıca Turizm Merkezi” ilan edilmiştir. Sözkonusu karar 9 Nisan 1987 tarih ve 19426 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Turizm merkezinin alanı 1995 

yılında genişletilmiştir. Yaylanın batı kesimindeki girişinden başlayan sınır, güneydoğuda 

Kalerin Düzlüğü’ne kadar uzanmaktadır. Turizm merkezinin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Diğer taraftan yaylanın Yukarı Ambarlık Mevkii ise 2004 yılında I. Derece doğal sit alanı ilan 

edilmiştir. Yayla aynı zamanda milli park içinde de yer almaktadır. Dolayısıyla Ayder Yaylası 

üç ayrı koruma statüsüne sahip bir alandır.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.15. Ayder Yaylası Turizm Merkezi 
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Foto 5.16. Ayder Yaylası Turizm Merkezi 

Çamlıhemşin ilçesinin geniş bir kesiminin farklı statülerde de olsa koruma altına 

alınmış olması, doğal ve kültürel bakımdan eşsiz değerlere sahip bu alanın korunması 

bakımından son derece önemlidir. Koruma kararları, yukarıda da ifade edildiği gibi, özellikle 

1990’lı yılların başından itibaren yörede ortaya çıkan turizm talebi ve bunun doğal ve kültürel 

kaynaklar üzerinde yaratmaya başladığı baskının getireceği olumsuzlukları önlemek açısından 

yerinde ve doğru alınmış olan kararlardır.  Ancak, doğal ve kültürel kaynakların 

korunmasında halkın katılımının sağlanamamış olması, hatta yer yer koruma konusundaki 

yetkili otoritenin yasalardan aldığı yetkileri kullanmak adına yörede yaşayan halkla çatışmaya 

girmesi sosyal bakımdan huzursuzlukları ve sorunları beraberinde getirmektedir. Planlama 

çalışmaları devam etmekte olan Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın planlama çalışmalarının 

bitirilmesi bu sorunların bir ölçüde de olsa giderilebilmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır.  

Öte yandan farklı bakanlıkların ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşların farklı koruma 

statülerine sahip aynı alan üzerinde yetkili olması da çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Bu 

anlamda Çamlıhemşin ilçesindeki korunan alanlarla ilgili çözümlenmesi gereken önemli 

problemler mevcuttur. Örneğin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 

11. Maddesi “…korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanları, 
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zilyedlik yoluyla iktisap edilemez” hükmünü getirdiği için doğal sit alanı içinde kalan köy ve 

yayla alanlarında eskiden beri yürütülen ekonomik faaliyetlere ve bunlarla ilgili davranışlara 

kısıtlamalar getirilmiştir. Gene, aynı yasanın 16 maddesi ile “Korunması gerekli taşınmaz 

kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapmak 

yasaktır. Buralarda ruhsatsız olarak yapılacak inşaatlar ile, koruma amaçlı imar planlarında, 

plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre 

işlem yapılır”  hükmü getirilmiş olup yöre halkı getirilen bu hükümlerden son derece 

rahatsızlık duymakta ve zaman zaman yasa hükümlerine aykırı davranışlar sergiledikleri 

iddiasıyla cezalandırılmaktadırlar. 
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5.8. Yollar 

Bilindiği gibi yol, insanlar arasında çeşitli saha ilişkilerini sağlayan, insanların ve 

ihtiyaç maddelerinin bir yerden başka bir yere taşınmasına imkân veren nakil vasıtalarının 

hareketine elverişli sert yüzeyli, taş, toprak, demir, beton, asfalt ve/veya başka malzeme ile 

donatılmış arazi şerididir (Gürsoy,1975:24).  

İnsanlarla ihtiyaç maddelerinin taşınması ve haberlerin nakli genel olarak “ulaşım” 

kavramı ile özetlenirse de, coğrafi mekândaki ulaşım, bir yerden bir yere erişmek veya 

aşılması gereken sahaların aşılması anlamındadır. O halde ulaşım, saha engelini aşmak ve 

onunla mücadele etmekle mümkündür. Saha engeli her yerde kolaylıkla aşılamaz. Çok 

engebeli bir arazi yapısına sahip olan Çamlıhemşin ilçesinde ulaşım sadece karayolu ile 

sağlanmaktadır. Ülkemizin genel manzarasına uygun olarak bu sahada da karayolları belirli 

doğal güzergâhlara bağlı kalmıştır. Fırtına Çayı ve kollarının açmış olduğu vadilerin 

kenarları, sahada uzanan dağ sıralarının fazla arızalı olmayan doruk çizgileri, dağ geçitleri, 

Gürsoy’un tanımına göre birer tabii yol sahasıdır (Gürsoy,1975:25-26).  

Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan insanların ulaşım ihtiyaçlarını sağladıklar yollar, aynı 

zamanda doğal güzergâhlara bağlı kalınarak insanlar tarafından oluşturulmuş bir beşeri 

kaynak olarak kabul edilebilir. Proje sahası içindeki yolların nerelerden geçtiğini ve 

yerleşmeler arasındaki ulaşımın nasıl sağlandığı konusunu arazi kullanım bakımından ele 

aldığımızda: Kıyıyı ilçe merkezi konumundaki Çamlıhemşin kasabasına bağlayan 21 km.lik 

asfalt yolun Fırtına Deresi vadisinin batı kenarını takip ettiğini, Çamlıhemşin kasabasından 

itibaren yolun Hala ve Hemşin derelerinin vadilerine uyumlu olarak ikiye ayrılarak güneye 

doğru uzandığını görmekteyiz. Çamlıhemşin kavşağından sonra Hala Deresini izleyerek 

Ayder Yaylasına uzanan 18 km.lik yol asfalt kaplama olup, bunun dışındaki diğer yollar 

tesviye edilmiş stabilize ham yol şeklindedir (Harita 5.14).  

İlçe sınırları içindeki yol ağını Behice köyü-Çamlıhemşin, Çamlıhemşin-Ayder, 

Çamlıhemşin-Çat güzergahları ve Dağ Geçitleri şeklinde ele almak mümkündür. 
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5.8.1. Behice köyü-Çamlıhemşin güzergahı  

Kıyıyı Çamlıhemşin kasabasına bağlayan asfalt yol, Behice-Çayırdüzü köyleri 

arasında ilçe sınırlarına girmekte ve buradan itibaren yaklaşık 6-7 km sonra Çamlıhemşin 

kasabasına erişmektedir. İlçe sınırları içine girişte Çayırdüzü, Behice, Dikkaya, Topluca 

köylerine tali yollarla bağlanan asfalt yol, Çamlıhemşin’e gelmeden önce batıda yer alan 

Muratlı, Köprübaşı köylerine ve daha ileride Çamlıhemşin batısında  Boğaziçi köyüne 

bağlantı sağlamaktadır.  

5.8.2. Çamlıhemşin-Ayder güzergahı  

Çamlıhemşin kasabasından itibaren Hala Deresi vadisini izleyen asfalt yol 18 km 

mesafede Ayder’e ulaşmakta ve bu arada Kaplıca-Aşağışimşirli; Güroluk-Yukarışimşirli 

köylerine ve Huser yaylasına giden yollarla bağlantı kurmaktadır. Ayder yaylasında asfalt yol 

sona ermekte ve ham toprak yol vasfını almaktadır. Ayder’den sonra Avucur (Avusor), 

Kavran (Kavron) ve Ceymakcur yaylalarına bu elverişsiz yollarla ulaşılmaktadır. Söz konusu 

yol Yukarı Kavran, Palakçur ve Ceymakcur yaylalarına kadar çıkmaktadır. 

5.8.3. Çamlıhemşin-Çat güzergahı  

Hemşin Deresi’nin vadisini çok sayıda köprü üzerinden geçip, zik zaklar çizerek 

güneye ilerleyen stabilize yol, sırasıyla Yolkıyı, Ortan, Şenyuva köylerine, Sal ve Pokut 

Yaylalarına, Ülkü, Şenköy, Zilkale, Meydan köylerine bağlantı sağlamaktadır. Çat köyüne 

geldiğinde ikiye ayrılan yolun bir kanadı Elevit Deresi vadisini izleyerek Yaylaköy’e 

(Elevit’e) ve Trovit yaylasına ulaşmakta; bu yoldan ayrılan diğer bir patika yol ise Horon 

Boğazını geçerek Palovit ve Amlakit yaylalarına inmektedir. Diğer kanadı ise güneybatıya 

yönelerek Sıraköy, Orta Yayla, Başköy’e erişmektedir. Bu yol Sıraköy doğusunda patika 

yollara ayrılarak Hisarcık ve Yazlık köyleri ile Çiçekli Yaylaya; Orta Yayla-Başköy arasından 

ayrılan bir yolla da güneydeki Verçenik Yaylasına bağlantı sağlamaktadır (Harita 5.14). 

 Hala Deresi doğusunda kalan sahada yer alan Kaçkar ve Topluca yaylalarının; 

Hemşin Deresi ile Hala Deresi arasındaki sahada bulunan Hazindak, Samistal, Karmik, 

Hacıvanak yaylalarının; Çat köyü batısındaki Ambarlık yaylasının; Ortayayla güneyindeki 

İçmer ve Büyük yaylalarının belli başlı yolları olmayıp ulaşım doğal güzergahlar izlenerek 

sağlanmaktadır. 
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Harita 5.14. Çamlıhemşin ilçesinin ulaşım haritası
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5.8.4. Dağ Geçitleri (Aşıtlar) 

Çamlıhemşin ilçesinin güney ve doğu kesimindeki yüksek dağlık kütle, ulaşım 

bakımından önemli bir engel oluşturmaktadır. İlçenin doğu ve güney kesiminde yer alan 

yüksek silsilenin  yamaçları ile kütlenin güney yamaçları arasındaki ulaşım bağlantısı belirli 

kesimlerdeki geçitlerden (yöre insanın deyimiyle aşıtlardan) sağlanmaktadır (Harita 5.13). 

Yörede zirveler bölgesindeki boyun noktalarındaki aşıtları bağlantı kurdukları alanlarla 

birlikte şu şekilde ele almak mümkündür: 

(1) Ayder yaylasından doğudaki Hacızeni ve Avusor yaylalarına kadar toprak yol 

mevcuttur. Buradan itibaren patikadan Lale Aşıtı’na (3353m.)ulaşılır. Aşıtın güneyinde 

Körahmet, Karamolla ve Yaylalar (Hevek) köyü üzerinden Yusufeli ilçe merkezine geçilir.  

(2) Ayder yaylasından güneye doğru toprak yol devam etmektedir.  Buradan 

Galerdüzü (1670 m)’ne ulaşılır. Galerdüzü’nden itibaren yol üç farklı vadi içinde devam 

etmektedir. Bunlardan en doğuda olanı Palakçur vadisi, ortadaki Ceymakçur vadisi ve bu 

ikisine göre güneyde kalan Kavran vadisi içindeki yollardır. Palakçur vadisi içindeki yol, 

Palakçur yaylasına kadar ulaşmaktadır. Yayladan itibaren ise patikadan yüksek dağlık kesime 

doğru yükselmek mümkündür. Patikanın devamında birbirine yakın iki aşıttan geçilerek dağın 

güney yüzündeki Satelef yaylasına ulaşılmakta, yayladan sonra Körahmet ev Karamolla 

köyleri geçilerek Yaylalar (Hevek) köyüne varılmaktadır.  

(3) Galerdüzü’nden güneye doğru devam eden bir başka yol ise Aşağı Ceymakçur 

yaylasından geçerek Yukarı Ceymakçur yaylasına  kadar ulaşmaktadır. Yayladan sonra patika 

ile devam eden güzergahta 3400 metrede Körahmet Aşıtı geçilerek Satelef yaylası üzerinden 

Yaylalar köyüne erişilmektedir. 

(4) Körahmet Aştı’na göre daha güneyde ve alçakta yer alan Ceymakçur Geçidi 

geçilerek Döbe Yaylasına inilmekte, buradan da Yaylalar Köyü güzergahından Yusufeli ilçe 

merkezine doğru yol devam etmektedir.  

(5) Galerdüzü’nün güney kesimindeki Kavran buzul vadisinin tabanını ve 

yamaçlarını izleyen yol Aşağı Kavran yaylasından sonra Yukarı Kavran yaylasına 

ulaşmaktadır. Toprak yol burada sona ermekte ve bu kesimden itibaren patika ile 

güneydoğudaki Ceymakçur Geçidine ulaşılmaktadır. Kavran vadisi boyunca devam edildiği 

taktirde vadinin kökünde yer alan Kavran Geçidine (3780 m) ulaşılmakta Buradan dağın 

güney yüzündeki Davalı Yayla ve devamındaki Taşdibi Yaylasına inilmekte, buradan da 
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patika ile Sırakonaklar (Hodaçur) köyüne erişilmektedir. Köyden itibaren toprak yolla Çoruh 

vadisi boyunca gidilerek Yusufeli’ne varılmaktadır. 

(6) Kavran buzul vadisinin batısında Palovit buzul vadisi bulunmaktadır. Batıdaki 

Elevit Yaylasından Palovit yaylasına ulaşan toprak yol bu yayladan itibaren güneye dönmekte 

ve Apivanak yaylasına kadar devam etmekte ve bu yaylada yol sona ermektedir. Yayladan 

itibaren başlayan patika ile güneyde Palovit vadisinin kökündeki boyun noktasından geçilerek 

Davalı Yaylaya inilmekte, buradan Sırakonaklar köyüne ulaşılmaktadır.  

(7) Palovit vadisinin batısında yer alan Trovit buzul vadisinde de bu yaylaya kadar 

ulaşan bir toprak yol mevcuttur. Yolun yaylada bitiminden itibaren patika başlamakta, bu 

patika ile önce aynı vadide bulunan Karmik yaylasına gelinmekte, buradan da vadinin 

kökündeki boyun noktasından (3310m) geçilerek Davalı Yaylaya inilmektedir.  

(8) Çamlıhemşin ilçesi ile daha güneydeki yerleşmeler arasındaki ulaşım 

bağlantısını sağlayan bir başka güzergah ise, Çat köyünden sonra Elevit vadisi içinde yer alan 

yoldur. Elevit yaylasında toprak yol sona ermekte buradan patika ile daha güneydeki 

Hacıvanak yaylasına ulaşılmaktadır. Hacıvanak yaylasından doğuya dönen patika ile Davalı 

Aşıtı’na (3400 m) ulaşılmakta, bu boyun noktasından da Davalı yaylaya inilmektedir.  

(9) Çamlıhemşin ilçe merkezinden itibaren Hemşin Deresi vadisi boyunca devam 

eden yol, güneye doğru izlendiği takdirde bir süre sonra vadide iki kola ayrılmakta, bir kolu 

Kaleköy’e diğer kolu da sırayla, Sıraköy, Ortaköy ve Başköy’e ulaşmaktadır. Yukarıda 

anlatılan güzergahlarla Artvin ilinin Yusufeli ilçe merkezine ulaşılırken, bu kesimde Erzurum 

ilinin İspir ilçesi ile bağlantı kurulmaktadır. 

(10) Hemşin Deresi vadisi boyunca devam eden yol Kaleköy’e ulaştıktan sonra, 

buradan doğudaki Husam Deresi vadisi boyunca devam eden patikayla bir boyun noktasına 

varmakta, buradan geçilerek dağın güney yüzündeki Pinağros yaylasına inilmekte, yayladan 

itibaren toprak bir yolla Çamlıkaya (Honut) köyünden geçilerek İspir istikametine devam 

edilmektedir.  

(11) Kaleköy’den itibaren güneydeki Pürpak Deresi vadisi patika bir yolla izlenerek 

Tatos göllerinin olduğu kısma (3236m) gelinmekte, buradaki bir boyun noktasından geçilerek 

Kuşdili (Kahmut) köyüne gelinmekte, İspir yönünde  yol devam etmektedir.  

(12) Sıraköy, Ortaköy ve Başköy’e ulaşan yol, Başköy civarında iki kola 

ayrılmaktadır. Güneye doğru devam eden kol, Leğen Deresi vadisinin içinden toprak bir yolla 

Verçenik Yaylasına (3100 m) ulaşmaktadır. Bu yayladan doğuya dönüldüğünde Tatos 

göllerine gelinmekte, batıya doğru devam edildiğinde ise Verçenik zirvesinin (3711 m) 
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batısındaki Hemşin Gediğinden dağın güney yüzündeki Başyayla’ya ulaşılmakta, buradan 

itibaren de toprak yolla İspir yönünde gidilmektedir.  

(13) Sıraköy, Ortaköy, Başköy yönündeki toprak yolla Demirkapı ve Cimil 

Dağlarının kuzeyindeki vadi izlenerek batıya doğru devam edildiğinde, Baltaş Aşıtı (3182m) 

geçilerek batıda Çayeli ilçesine ulaşılmaktadır.  

(14) Yukarıda anlatılan tüm güzergahlarda, dağlık alanda ortalama bir değerle 2000-

2500 metreler civarında bulunan yaylalardan sonra, toprak yol hemen hemen sona ermekte, 

patika ile boyun noktalarına ya da aşıtlara ulaşılmaktadır. Dolayısıyla buralardan araç geçişi 

söz konusu değildir. Ancak yaya olarak gidişlerde, hayvan yaylalar arasındaki sürülerinin 

hareketlerinde ve dağ turizminde trekking güzergahı olarak bu patikalar ve aşıtlardan 

yararlanılmaktadır.   

5.8.5. Ulaşım Ağı ve Arazi Kullanımı Etkileşimi  

İklim, yükselti, bakı ve eğim koşullarına bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin çeşitlilik 

gösterdiği kuzeybatı kesimi pazar alanlarına kolay ulaşıma bağlı olarak da mevki rantı 

kazanmıştır. İlçede, ilçe merkezi idari fonksiyonuna da bağlı olarak Çamlıhemşin kasabası 

tarım sektörü yanında hizmet sektörünün de gelişmeye başladığı bir yerleşmedir ve diğer 

yerleşmeler için küçük boyutta da olsa bir cazibe merkezi özelliği taşımaktadır. Bir yerleşme 

merkezi, kendisinden daha küçük bir ya da birkaç yerleşme merkezini etki alanına alıyorsa, 

söz konusu merkez bir cazibe merkezi haline gelmiştir, yani kutuplaşmıştır (Dinler, 1998:90). 

Bu nedenle çevre yerleşmeler birinci derecede Çamlıhemşin kasabası ekonomik etki alanı 

içerisinde yer almaktadır. Ulaşım ağına yakınlığa bağlı olarak yerleşmelerin diğer pazar 

alanlarıyla etkileşimi de güçlenmektedir.  

Yerleşme merkezlerine yakınlık dikkate alındığında 2km.lik etki alanlarının belirli 

bölgelerde birleştiği dikkati çekmektedir (Çamlıhemşin kasabası merkezli, Ayder yaylası 

merkezli, Ortaklar ve Sıraköy merkezli  kabaca üç kuşak ve yollara yakınlığına bağlı münferit 

kuşaklar) (Harita 5.15 ve 5.16). Bu kuşaklar içerisinde Çamlıhemşin kasabası merkezli olan 

kuzeybatı kuşağı, projenin beşeri ve ekonomik kaynaklar bölümünde de belirtildiği gibi, 

nüfus özellikleri ve ekonomik özellikleri bakımından en zengin kuşağını oluşturmaktadır 

(Bkz. Bölüm 4, 5 ve 6).  
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Ayder yaylasının turizm bakımından önemli bir yere sahip olması ve ulaşım 

bakımından  Çamlıhemşin kasabası ile olan bağlantısı, bu yerleşmenin ikinci merkez olarak 

çevredeki yerleşmeleri etkisi altına aldığını göstermektedir. 

İlçenin güney kesiminde ise çift merkezli ya da münferit kuşakların oluşması tamamen 

rölief ve yollara yakınlığa bağlı olarak gelişme göstermiştir ki, bu alanlar nüfus özellikleri ve 

ekonomik olarak yukarıda belirtilen iki alana göre çeşitlilik göstermemektedir. 
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Harita 5.15. Çamlıhemşin ilçesinde yerleşme merkezlerine yakınlık 
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Harita 5.16. Çamlıhemşin ilçesinde yollara yakınlık 
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6.BÖLÜM 

MEVCUT ARAZİ KULLANIMINA BAĞLI OLARAK SÜRDÜRÜLEN 

EKONOMİK FAALİYETLER 

İnsan-doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşimlere bağlı olarak Çamlıhemşin 

ilçesinde şekillenen arazi bölünüşünde, doğrudan doğal ortamın insana armağan olarak 

sunduğu alanların (orman, kayalık, otlak ve göl) ilçe yüzölçümü içindeki oransal değerinin % 

94,5 ; insanın kendi emeği ile oluşturduğu tarım ve yerleşim alanlarının ise % 5,5 oranında 

kaldığı görülmektedir. Daha önce belirtildiği gibi, bu sonucun ortaya çıkışında:  

• İlçe arazisinin son derece engebeli ve kayalık oluşu,  

• Zirve bölgelerinin buzullarla, orta ve aşağı kesimlerinin bol su taşıyan çok 

sayıdaki akarsularla her bir taraftan parçalanmış oluşu 

• İlçe alanının yarısının (%49,5) gür bir orman örtüsü ile kaplı oluşu 

• Orman üst sınırında kalan yüksek kesimlerdeki buzul vadilerinin doğal yaylak 

alanları durumunda oluşu etkili olmuştur.  

Bu doğal sınırlandırmalar karşısında ilçe arazisini kendilerine yaşam alanı olarak 

seçen insanlar öncelikle bu güçlükleri olan saha içinde yerleşilebilecek nitelikteki alanları (su 

kaynaklarına yakın, üzerinde mesken inşa edebilecek ve tarım arazisi oluşturulabilecek 

yerleri) belirleyerek buralardaki orman örtüsünü zorunlu olarak tahrip etmişlerdir. Bu yolla 

elde edilen alanlara arazinin eğim durumuna göre meskenler inşa edilerek çevrelerinde küçük 

parçalar halinde tarım alanları (mısır, sebze, meyve ve çay bahçeleri) oluşturulmuştur. İlçe 

sınırları içinde önce yerleşme ve ziraatla başlayan arazi kullanımı hayvancılıkla bütünleşince 

daha değişik bir boyut kazanmıştır. Tarımın yanında hayvancılıkla da uğraşmak durumunda 

olan insanlar hayvanlarını otlatmak amacıyla aşağı zondaki yaşam alanlarının dışına çıkarak 

içinde gür otların yetiştiği tekne biçimli buzul vadilerine yönelmişlerdir.  

Jeomorfolojik yapı konusunda özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verilen içi buzul 

gölleriyle, kaynak sularıyla ve otlarla bezenmiş buzul vadileri geçimini hayvancılıktan 

kazanan insanlar için doğal bir kaynak ve cazibe merkezi olduğu için hem Çamlıhemşin ilçesi 

halkının hem de civar ilçelerin yaylağı durumuna gelmiştir. İlçenin arazi bölünüşü içinde 

orman ve kayalık alanlarından sonra % 20,3’lük oranla üçüncü sırada yer alan yaylak (otlak) 
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alanları, arazi kullanımı bakımından büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla ilgili ekonomik 

faaliyet sahasıdır. Bu faaliyet sahalarının son yıllarda ulaşım sektöründeki gelişmelere ve 

iyileşmelere bağlı olarak turizm ve rekreasyon amaçlı olarak da kullanılmaya başlanması 

yöreye ayrı bir kimlik kazandırmıştır.  

Gür bir orman örtüsüne ve zengin türdeki çiçeklerle bezenmiş yaylak alanlarına sahip 

olan Çamlıhemşin ilçesi halkı, bu doğal potansiyeli arıcılık olarak değerlendirmektedir. 

Ekonomik yönden tarımdan sonra en fazla para kazandıran ekonomik uğraşın arıcılık olduğu, 

hatta son yıllarda hayvancılığın dahi önüne geçtiği tespit edilmiştir. İlçe arazisinin %49,5’nin 

ormanlarla kaplı olmasına rağmen, ormancılıktan geçimini sağlayan insanların sayısı oldukça 

azdır. Ekonomik getirisi az olan ormancılık bu nedenle son sıralarda yer almaktadır. Bol su 

taşıyan oksijen yönünden zengin Fırtına deresi ve kollarında yaşayan “deniz alası” olarak 

bilinen alabalık türünün kültüre alınarak akarsu yatakları kenarlarında oluşturulan havuzlarda 

yetiştirilmeye başlanması  ile turizm ve rekreasyon etkinlikleri kapsamında bu faaliyetten de 

para kazanılmaya başlanmıştır. 

Bu değerlendirmeler ışığında mevcut arazi kullanımına göre Çamlıhemşin ilçesinde 

ortaya çıkan ekonomik faaliyetler önem sırasına göre tarım, arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş 

hayvancılık, alabalık yetiştiriciliği, ormancılık, turizm ve rekreasyon şeklinde ele alınacaktır. 

6.1. Tarım 

Çamlıhemşin ilçesinin 1990-2004 döneminde tarım alanlarında 31246 dekarlık (% 

165) artış meydana gelmiştir (Çizelge 6.1). 1993 Arazi Varlığı Raporu verilerine dayanarak 

yetiştirilen ürünlere göre 1990 yılında ilçedeki tarım alanlarının oransal ayrımı yapıldığında, 

mısır ve sebze bahçelerinin % 62, çay alanlarının % 32, meyve alanlarının ise % 6’lık bir 

değere sahip olduğu görülmektedir. Bu resmi rakamlara dayanarak 2004 yılına gelindiğinde, 

14 yıllık dönem içinde mısır ve sebze alanlarında % 246’lık, meyve alanlarında % 66’lık, çay 

alanlarında ise % 28’lik bir artış meydana geldiği söylenebilmektedir.  
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Çizelge 6.1. 1990-2004 döneminde Çamlıhemşin ilçesi tarım alanlarının alansal ve oransal gelişimi 

Tarım Alanları 
1990 Yılı 

Dekar  (  %  ) 
2004 Yılı 

Dekar  (  %  ) 
14 Yıllık artış 

(dekar) 
Artış oranı        
 ( %  ) 

Mısır ve sebze karışık halde 11690 (% 62) 40456 (% 81) 28766 % 246 

Çay  6070  (% 32) 7751 (% 15) 1681 % 28 

Meyve (fındık,armut,elma,kivi) 1210 (% 6) 2009   (% 4) 799 % 66 

TOPLAM 18970 (% 100) 50216  (%100) 31246 % 165 

 

 
Şekil 6.1. Çamlıhemşin ilçesinde tarım alanlarının yetiştirilen ürünlere göre oransal ayrımı 

 

 

 

 

 

 

6.1.1. Ekili Alanlarda Yetiştirilen Ürünler 

Yetiştirilen tarım ürünlerine göre ilçenin ekili alanlarındaki  mevcut tarım 

potansiyelini değerlendirdiğimizde, mısır, taze fasulye, barbunya fasulye, patates, kara lahana, 

pazı, balkabağı, taze soğan, biber, hıyar, sarımsak, maydanoz, marul, havuç, şalgam ve 

arpa’nın, yetiştirildiği alanların ilçe tarım alanlarının % 81’ini işgal ettiği görülmektedir. Bu 

ürünler, hem köylerde hem de yayla alanlarında yaygın olarak yer tutmalarına rağmen, temel 

gıda maddesi olarak yerinde tüketildiklerinden ailelerin ekonomilerine katkıları net olarak 

belirlenememektedir. Ekili alanlar içinde diğer ürünlerle karışık halde yetiştirilen mısır, yöre 

insanı için temel gıda maddesi durumundadır. 1980 yılında 2500 dekarlık bir alandan 300 ton 

mısır elde edilmiştir (DİE,1982:188). 2004 yılına gelindiğinde 600 dekarlık alandan 96 ton 

mısır alınmıştır. Günümüzde bu rakamlarda önemli bir değişiklik olmadığını görmekteyiz. 

İlçe ve köy bazında tarım ürünlerine ait düzenli tutulmuş istatistik veriler bulunmadığından 

Çamlıhemşin İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçede mısırın en fazla 

yetiştirildiği yerlerin Murat, Ortan ve Topluca köyleri olduğunu söyleyebilmekteyiz (Çizelge 

6.2).  

Mısır-sebze

81%

Çay

15%

Meyve

4%
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Foto 6.1. Dikkaya köyünde mısır alanları  

Çizelge 6.2. Çamlıhemşin ilçesinde mısır yetiştirilen üniteler (2004) 

Çamlıhemşin ilçesindeki idari üniteler (Kasaba ve köyler) Mısır yetiştirilen alan (dekar) Dekara verim (kg) 

1. Muratköy 225 150 

2. Ortan köyü 120 300 

3. Topluca köyü 75 200 

4. ÇAMLIHEMŞİN KASABASI 45 150 

5. Zilkale köyü 30 150 

6. Dikkaya köyü 25 300 

7. Çat köyü 24 150 

8. Çayırdüzü köyü 20 200 

9. Kaplıca köyü 15 110 

10. Y.Şimşirli köyü 7 100 

11. Köprübaşı köyü 7 150 

12. Şenyuva köyü 7 150 

TOPLAM 600 Ort.160 kg. 
Kaynak: Çamlıhemşin İlçe Tarım Müdürlüğü, 2006. 

Mısırın ilçe genelinde dekara verimi 160 kg. olup verimin en yüksek olduğu yer ise 

ilçenin kuzey kesiminde Hemşin Deresi kenarında yer alan Ortan köyüdür (300 kg.). İlçe ekili 

alanlarında hem köylerde, hem de yaylalarda yer alan ve istatistiklere geçmiş diğer ürün ise 

patatestir. Patates ilçede diğer ürünlerle karışık halde 60 dekarlık bir alan kaplamakta ve yılda 

30 ton civarında ürün alınmaktadır. Yerinde tüketilen kara lahana, fasulye, kabak, hıyar,  ve 

diğer mevsimlik sebzelerin (soğan, sarımsak, maydanoz, marul, havuç, şalgam) mısır ve 

patates gibi ekonomik değeri bulunmamaktadır. İlçedeki yayla alanlarının çoğunda yerinde 
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tüketim için sebze tarımı yapılmakla birlikte, Avucur (Avusor), Ceymakcur, Elevit, Kavran, 

Pokut, Samistal yaylalarında yoğunlaşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.2. Karışık haldeki çay, mısır ve sebze alanları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.3. Karışık haldeki çay, mısır ve sebze alanları 
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Çizelge 6.3. Çamlıhemşinde yetiştirilen sebzelerin 2004 yılı üretim miktarları 

bakımından Rize ilindeki diğer ilçelerle karşılaştırması*   

İLÇELER Karalahana Pazı Taze fasulye Barbunya fasulye Balkabağı Taze soğan Hıyar Biber 
1.Ardeşen 100 3 200 0 50 10 80 10 
2.Çamlıhemşin 105 5 75 35 60 24 28 8 
3.Çayeli 42 0 43 0 0 43 102 8 
4.Derepazarı 9 0 15 0 6 5 8 3 
5.Fındıklı 80 5 80 50 60 10 66 2 
6.Güneysu 20 0 35 15 27 0 21 3 
7.Hemşin 70 0 24 0 20 0 0 0 
8.İkizdere 110 6 50 20 21 10 5 0 
9.İyidere 15 0 12 12 0 15 8 7 
10.Kalkandere 150 5 10 10 18 0 15 0 
11.Merkez 150 4 80 0 80 25 60 45 
12.Pazar 20 0 0 0 0 0 40 3 
TOPLAM 871 28 624 142 342 142 433 89 

          *üretimler ton olarak verilmiştir.   
       Kaynak: DİE, 2005b. 
    

 Çizelge 6.4. Çamlıhemşin ilçesinde 2004 yılı sebze üretimi (ton) 

Karalahana 105 

Taze fasulye       75 

Balkabağı            60 

Barbunya fasulye     35 

Hıyar         28 

Taze soğan         24 

Dolmalık Biber    8 

Pazı                 5 

TOPLAM 235 
     Kaynak: DİE, 2005b. 

Yetiştirilen sebzelere göre Çamlıhemşin ilçesini Rize ilindeki diğer ilçelerle 

karşılaştırdığımızda, barbunya fasulye, balkabağı ve pazı üretiminde 12 ilçe arasında ikinci, 

taze soğan ve biberde üçüncü, karalahana ve taze fasulyede dördüncü, hıyar üretiminde ise 

altıncı sırada yer aldığı görülür. 

Hayvan yemi için yetiştirilen arpanın ilçedeki ekim alanı son derece sınırlı olup 

zirveler kesimine yakın olan Kaleköy ile Sıraköy’de ve Ceymakcur yaylasında ekimi 

yapılmaktadır. Yapılan tespitlere göre bu ürünün dekara verimi Kaleköy’de ve Ceymakcur 

yaylasında 50 kg, Sıraköy’de 20 kg.’dir.  
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6.1.2. Çay Tarımı 

Çamlıhemşin ilçesi  sahip olunan çay alanı miktarına göre Rize ili ilçeleri arasında 10. 

sırada yer almaktadır (Çizelge 6.5). Diğer ilçeler arasında sadece Hemşin ve İkizdere’den 

önde bulunan Çamlıhemşin’in çay tarımında gerilerde olduğu açıkça görülmektedir. 

Çizelge 6.5. Rize ili ilçelerinde çay alanları ve üretici sayıları 

İlçeler Çaylık Alan (dekar) Üretici Sayısı Üretim-ton 
1. Merkez  118218 31946 Belli değil 
2. Çayeli  81437 18861 Belli değil 
3. Pazar  60665 14396 Belli değil 
4. Kalkandere 45515 10757 Belli değil 
5. Ardeşen  43497 9809 Belli değil 
6. Fındıklı  35665 6765 Belli değil 
7. Güneysu  32354 4419 Belli değil 
8. Derepazarı  22930 5891 Belli değil 
9. İyidere 22845 5656 Belli değil 
10. Çamlıhemşin 7751 2702 Belli değil 
11. Hemşin  3747 1467 Belli değil 
12. İkizdere 3522 1789 Belli değil 

TOPLAM 478146 114458 587000 
                                            Kaynak: Rize İl Tarım Müdürlüğü, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.4. Çamlıhemşin ilçesi kuzey kesiminde çay alanları 

İstatistik bültenlerine ve raporlara yansıyan rakamlara  göre Çamlıhemşin ilçesinde 

1980 yılında 2230 dekar, 1983 yılında 3360 dekar, 1990 yılında 6070 dekar, 1998 yılında 

7515 dekar, 2004 yılında ise 7751 dekar çay alanı bulunduğu tespit edilmiştir. 1980-2004 

döneminde ilçedeki çay alanlarında % 28 oranında (1681 dekarlık) bir artış meydana 
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gelmiştir. İlçe ekonomisinde önemli bir paya sahip olan çay tarımının 1980 ve 2004 yıllarında 

yapıldığı yerler Çizelge 6.6’da gösterilmiştir. 

Çamlıhemşin ilçesindeki 7751 dekarlık çay alanının bütünüyle ilçenin kuzeybatı 

kesiminde toplanmaktadır. 2004-2005 yıllarındaki tespitlerimize göre bu kesimde çay 

alanlarının arazi kullanımı yönünden jeomorfolojik birimler üzerindeki dağılışı incelendiğinde 

(Çizelge 6.7 ), çay bahçelerinin daha çok akarsular tarafından parçalanarak oluşturulmuş 

sırtların yamaçlarında (%64) ve aşağı kesimde Fırtına Çayı vadisi yamaçlarında (%36) yer 

aldığı görülmektedir. 

Çizelge 6.6. 1980 ve 2004 yılında Çamlıhemşin ilçesinde çay tarımı alanları 

Çay tarımı yapılan ünitenin adı 
 

1980 Yılı Çay Alanı Miktarı 
(dekar) 

2004 Yılı Çay Alanı Miktarı 
(dekar) 

1980-2004 
Değişim 

Artış-azalış 

1. Aşağışimşirli Köyü 67 Çay tarımı yok -67 (Çay yok) 
2. Behice Köyü (Dikkaya Köyünden 

ayrıldı) Dikkaya’nın Mahallesi 378 +378 

3. Boğaziçi Köyü 300 304 +4 

4. ÇAMLIHEMŞİN KASABASI 167 861 +694 

5. Çat Köyü Çay tarımı yok Çay tarımı yok 0 

6. Çayırdüzü Köyü 270 1883 +1613 

7. Dikkaya Köyü 498 1223 +1721 
8. Güllüköy (Dikkaya Köyünden 

ayrıldı) Dikkaya’nın Mahallesi 368 +368 

9. Güroluk Köyü 41 Çay tarımı yok -41(Çay yok) 
10. Kadıköy (Köprübaşı köyünden 

ayrıldı) Köprübaşı’nın mahallesi 255 +255 

11. Kale Köyü Çay tarımı yok Çay tarımı yok 0 

12. Kaplıca Köyü 30 Çay tarımı yok -30 (Çay yok) 

13. Köprübaşı Köyü 119 405 286 

14. Meydan Köyü Çay tarımı yok Çay tarımı yok 0 

15. Muratköy 138 692 554 

16. Ortaklar Köyü Çay tarımı yok Çay tarımı yok 0 

17. Ortan Köyü 15 Çay tarımı yok -15 (Çay yok) 

18. Ortayayla Köyü Çay tarımı yok Çay tarımı yok 0 

19. Sıraköy Çay tarımı yok Çay tarımı yok 0 

20. Şenköy Çay tarımı yok Çay tarımı yok 0 

21. Şenyuva Köyü 91 Çay tarımı yok -91 (Çay yok) 

22. Topluca Köyü 300 1283 +983 

23. Ülkü Köyü 58 Çay tarımı yok -58 (Çay yok) 

24. Yaylaköy Çay tarımı yok Çay tarımı yok 0 

25. Yazlıkköy Çay tarımı yok Çay tarımı yok 0 

26. Yolkıyı Köyü 91 99 +8 

27. Yukarışimşirli Köyü 45 Çay tarımı yok -45 (Çay yok) 

28. Zilkale Köyü Çay tarımı yok Çay tarımı yok 0 

TOPLAM 2230 Dekar 7751 Dekar 
Artış +5521 
Dekar 

Kaynak: TİGM, 1984; Rize İl Tarım Müdürlüğü, 2006.
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Foto 6.5. Fırtına deresi vadisi yamaçlarında çay alanları 

 
 

 
Çizelge 6.7. Çamlıhemşin ilçesinde çay alanlarının jeomorfolojik birimlere göre dağılımı 
 

Jeomorfolojik birim 
 

Kapladığı alan 
(dekar) 

Oran 
% 

Yamaç 12306 64 

Fluviyal vadi 6844 36 

Toplam 19150 100 

 

Başta ilçe merkezi konumundaki Çamlıhemşin kasabası olmak üzere, Güllüköy, 

Dikkaya, Behice, Çayırdüzü, Köprübaşı, Muratköy, Kadıköy, Topluca, Boğaziçi, Yolkıyı 

köyleri çay tarımının yapıldığı ünitelerdir. Çizelge 6.8’de görüldüğü gibi, Behice, Boğaziçi, 

Dikkaya, Güllüköy, Kadıköy, Köprübaşı, Muratköy’deki tarım arazisinin yarıya yakını (% 

40,5’i) çaya ayrılmıştır. Çayırdüzü köyü ile Çamlıhemşin’de çaya ayrılan alanların oranı % 

30-31 iken, bu değer Topluca’da % 18,3’e, içerideki Yolkıyı köyünde ise % 7.3’e 

düşmektedir. 
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Çizelge 6.8.  2004 yılında Çamlıhemşin ilçesinde çay tarım yapılan ünitelerdeki çay alanları 

Adı 
Yüzölçümü (dekar) 

 
Tarım Alanı (dekar) 

 
Çay Alanı (dekar) 

 

Çay Alanlarının Tarım 
Alanları İçerisindeki Oranı 

(%) 

1. Behice Köyü 1405 935 378 40,5 

2. Boğaziçi Köyü 11826 750 304 40,5 

3. Dikkaya Köyü 8101 3022 1223 40,5 

4. Güllüköy 2763 909 368 40,5 

5. Kadıköy 859 630 255 40,5 

6. Köprübaşı Köyü 1877 1000 405 40,5 

7. Murat Köy 4458 1709 692 40,5 

8. Çayırdüzü Köyü 14399 6080 1883 31,0 

9. ÇAMLIHEMŞİN  16573 2827 861 30,5 

10. Topluca Köyü 9085 7000 1283 18,3 

11. Yolkıyı Köyü 9977 1365 99 7,3 

TOPLAM 81323 26227 7751 29,6 
Kaynak: Rize İl Tarım Müdürlüğü, 2006; Çamlıhemşin İlçe Tarım Müdürlüğü, 2006. 

İlçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olan çayın ilçe sınırları içinde en uygun 

yetişme alanları nerelerdir? Bu alanlar dışında çay yetiştirilebilecek alanlar var mıdır? 

Sorularını cevaplayabilmek için, öncelikle çay bitkisinin yetişme koşullarını tanımlamak 

gerekmektedir. 

Çay bitkisinin yetişmesine etki eden en önemli iki unsur iklim ve topraktır. Bu sahada 

yıllık sıcaklık ortalamasının 14 0C’nin altına düşmemesi, yıllık yağış tutarının 2000 mm’den 

az olmaması ve aylara göre dağılımının düzenli olması, bağıl nem oranının ise en az % 70 

olması, çay bitkisinin normal gelişimi için gerekli olan klimatik koşullardır. Çay bitkisi, 

kumdan kile değin değişen yapıdaki asit tepkimeli topraklarda yetişebilmektedir. Çay bitkisi 

kalsiyumu sevmeyen bir bitkidir. Bu nedenle gelişme ortamının asit tepkimeli olmasını ister. 

Çay bitkisi genelde pH 4.5-6 arasında olan topraklarda optimum gelişme gösterir. Toprak 

pH’ı asit ya da alkali yöne doğru gittikçe, bitkinin gelişmesi olumsuz yönde etkilenir (Çaykur 

Gn.Md., 2006). 

İlçenin coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, tarımsal faaliyetlerin 

yürütülebilmesi için en uygun alanların çeşitli kriterlere göre yeniden derecelendirilmesi 

gerekmektedir.Bunlar; yerşekilleri, iklim ve toprak özellikleri olarak sıralanabilir.  

Yerşekilleri tarımı esas olarak yükselti ve eğim bakımdan etkilemekle birlikte, 

yükseltinin, eğimin, iklim koşullarının, bakı şartlarının ve toprak örtüsünün çay tarımı 

üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Bilindiği gibi, yükselti arttıkça hava basıncı 

azalmaktadır. Azalmış olan hava basıncının iklim yolu ile tarımı sınırlaması, tarım yapılabilen 
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alanların üst sınırının ötesinde olduğundan, çok nadirdir. Yükseltinin fazla olması, sıcaklığın 

azalmasına, yağış tutarının ve rüzgar kuvvetinin artmasına yol açmaktadır. Her 100 metre 

yükselişte sıcaklığın 0,5 °C azalması bu duruma bağlı bir fiziksel sonuçtur.  Gradient 

thermometrique vertical adı verilen bu husus özellikle dağlık bölgelerde yer alan tarım 

faaliyetlerinde çok önemlidir.  

Eğim koşulları ile tarım arasında da büyük bir ilgi bulunmaktadır. Mac Gregor 

İngiltere’de eğim ile arazi kullanımı arasında şöyle bir korelasyon kurmuştur: 6 grad dereceye 

kadar olan eğimler eğer yüzeyde düzensizlik yoksa tarım için önemli bir engel oluşturmaz. 

Hatta suyun akması bakımından hafif eğimler yararlıdır. Yine aynı yazar 3 dereceye kadar 

olan eğimlere tatlı eğim, 3-6 arasında olanlara ise orta eğim adını vermektedir. Eğimler 

üzerine araştırma yapan Gachon ise 3 ile 6 arasındaki eğimleri toprak yenilenmesi 

bakımından yararlı bulmaktadır (Tümertekin, 1994:122-123).  

Çamlıhemşin ilçesinde de yeryüzü şekilleri tarımı sınırlayan en önemli faktördür. 

İlçede yükselti değeri 200 metrelerden 3900 m.lere kadar çıkmakta ve 2100 m.lere kadar 

tarım yapılabilmektedir. Ancak, bu yükseltiye bağlı olarak iklim değişiklikleri dikkate 

alındığında mevcut çay alanlarının 800 metrelere kadar  çıkabildiği görülmektedir. Bu 

nedenle 800m eşik değer olarak alınmıştır. 

Tarımsal faaliyetlerin kolaylıkla yürütülebilmesi için eğim derecesinin düşük olması 

tercih edilir. Ancak, Doğu Karadeniz Dağlarının kıyının hemen gerisinde bir duvar gibi 

yükselmesi, ilçe genelinde eğimin fazla olmasına neden olmuştur. %80’in üzerinde eğimin 

bulunduğu yamaçlarda dahi insanların ihtiyaçlarına yönelik tarımsal faaliyette bulundukları 

görülmektedir. Uygun  çay tarımı alanları için bu nedenle ortalama bir değer olarak %50 eşik 

değeri alınmıştır. 

 İlçede denizel etkilerden etkilenme dikkate alınarak uygun bakı koşulları 

değerlendirildiğinde kuzey ve kuzeybatıya dönüklük birinci derecede önem taşıyacaktır. 

 Çamlıhemşin ilçesindeki mevcut tarım alanlarının orman alanlarından kazanıldığı göz 

önüne alınarak, arazi kullanımı açısından mevcut tarım alanları içerisinde çay tarımı 

yapılabilecek alanlar dikkate alınmıştır. 
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 İlçedeki tarım alanlarındaki yaygın toprak türü;  kırmızı sarı podzolik topraklar ve gri 

kahverengi podzolik topraklardır. Yaprağını döken  ve kısmen de iğne yapraklı orman 

örtüsünün hakim olduğu bu topraklarda yıl boyunca toprak nemlidir.  Fazla asit reaksiyon 

göstermeyen bu topraklar, ilçedeki en uygun çay tarımı topraklarını meydana getirmektedir. 

Arazi tasnif sınıfları bakımından çay bitkisi V,VI,VII. sınıf arazilerde yetişebilmektedir.  

Yukarıda belirtilen bu koşullara bağlı olarak uygun çay alanları için kullanılacak eşik 

değerler şu şekilde belirlenmiştir : 

Katmanlar Eşik Değerler 

Yükselti 800 

Eğim %50 

Bakı Kuzey-kuzeybatı-kuzeydoğu 

Toprak Grubu Podzolik 

Arazi Sınıfı V,VI,VII 

Erozyon Derecesi 3 

Arazi Kullanım Tarım Alanı 

 Çamlıhemşin ilçesinde, mevcut tarım alanları içerisinde çay bitkisinin yetişmesi için 

gerekli bu eşik değerlerin hepsini sağlayan alanlar çay tarımı için uygun alanları 

oluşturacaktır (Harita 6.1) .  

Çamlıhemşin ilçesinde tarım alanlarının %43’ünde çay tarımı yapılabilmektedir. 

Yaklaşık 13 km2  olan bu alanın dışında  bugün kuru tarım yapılan 9,8 km2’lik  alan ise diğer 

çay alanları ile aynı özelliğe sahip olup çay tarımı için uygundur. Genel bir hesapla ilçe tarım 

alanlarının %70’i çay tarımı için elverişli koşullar sergilemektedir. Ancak; ilçenin sahip 

olduğu doğal coğrafya özellikleri dikkate alındığında, Çamlıhemşin ilçesinde yetiştirilen çay, 

kıyı kuşağında yetiştirilen çay ile aynı özellikte olmayıp, Fırtına vadisinden uzaklaştıkça 

ekonomik değeri düşmektedir. 
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Harita 6.1. Çamlıhemşin ilçesinde çay tarımı yapılan ve yapılabilecek potansiyel alanlar 

 



 261 

6.1.3. Meyve Tarımı 

Proje sahası içinde mısır ve sebze bahçelerinin kenarında, içlerinde dağınık veya toplu 

halde bulunan meyve ağaçlarının 1990 yılında 1210 dekar, 2005 yılında ise 2009 dekar alan 

kapladığı tespit edilmiştir. Diğer ürünler de olduğu gibi, meyvecilik konusunda da gerek İlçe 

Tarım Müdürlüğünden, gerekse yöre halkından sağlıklı bilgi elde edilememiştir. Çamlıhemşin 

ilçesiyle ilgili meyve istatistiklerine sadece 1980, 1981, 1983 yıllarına ait Tarımsal Yapı ve 

Üretim bültenlerinde ve Koday’ın makalesinde (Koday, 2000:117) rastlanılmaktadır. Bu 

yıllara ait veriler Çizelge 6.9’da gösterilmiştir. 

Çizelge 6.9. Çamlıhemşin ilçesinin eski yıllara ait tespit edilen meyve istatistikleri 

 1980 1981 1983 1999 
 Ağaç sayısı Üretim 

(Ton) 
Ağaç sayısı Üretim 

(Ton) 
Ağaç sayısı Üretim 

(Ton) 
Ağaç sayısı Üretim 

(Ton) 
Armut 6300 334 6200 310 6072 274 - - 
Elma - - 5000 100 - - - - 
 
Kivi 

      Meyve veren: 150 Meyve vermeyen: 
500 

2.25 

 Kaynak: DİE, 1982, 1983 ve 1985; Koday, 2000. 

İlçedeki meyveciliği tarımla ilgili bir ekonomik faaliyet olarak algılamak çok zordur. 

İlçe yüzölçümü içinde % 5 oranında çok az miktarda yer tutan tarım alanlarının ancak % 

4’ünü oluşturan meyveliklerde kestane, elma, armut, erik, ceviz, kivi, kiraz, şeftali ağaçları 

bulunmaktadır (Çizelge 6.10).  

Çizelge 6.10. Çamlıhemşin ilçesindeki meyve ağaçları ve sayıları 

Meyve Adı 
 
 

Meyve Veren Ağaç Sayısı 
 

Meyve Vermeyen Ağaç Sayısı 
 

Toplam Ağaç Sayısı 
 

Kestane             8550 1700 10250 

Elma  4125 350 4475 

Armut               4100 250 4350 

Erik   3575 150 3725 

Ceviz               2150 100 2250 

Kivi                450 750 1200 

Kiraz               700 50 750 

Şeftali       450 100 550 

TOPLAM 24100 3450 27550 
 Kaynak: TÜİK, 2006. 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından 1993 yılında yayınlanan Arazi Varlığı 

raporuna göre Çamlıhemşin ilçesinde 1210 dekar fındıklık bulunduğu belirtilmektedir. Ancak 

Rize İl Tarım Müdürlüğü ve TÜİK’den elde edilen 2004 yılına ait meyve istatistiklerinde 

fındıkla ilgili hiçbir veriye rastlanmamıştır. 
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Çizelge 6.11. Çamlıhemşin ilçesindeki ürün veren - vermeyen (toplam) meyve ağacı 
sayılarının diğer ilçelerle karşılaştırması  (2004) 

İLÇELER Kivi Armut Elma Kiraz Şeftali Erik Ceviz Kestane 
1. Çamlıhemşin 1200 4350 4475 750 550 3725 2250 10250 
2. Merkez 10510 20950 21554 5320 1925 12240 1875 8380 
3. Pazar 11550 18050 6630 2200 500 4350 2150 7300 
4. Kalkandere 650 6750 6700 1250 500 1200 900 6800 
5. Güneysu 1100 5530 3790 1370 450 2625 710 3200 
6. Çayeli 4800 19000 5550 2900 1300 1580 1300 2430 
7. Hemşin 560 550 645 0 220 550 540 1600 
8. İkizdere 1220 4750 2845 2100 0 2050 3550 1000 
9. Ardeşen 26350 20850 16125 2150 200 2050 5000 250 
10. İyidere 1050 1700 1060 825 200 1600 400 100 
11. Derepazarı 1215 2750 1675 660 0 1900 260 0 
12. Fındıklı 7500 19500 13840 4800 140 2600 4050 0 

TOPLAM 67705 124730 84889 24325 5985 36470 22985 41310 
        Kaynak : TÜİK, 2006. 

 

Çizelge 6.12. Çamlıhemşin ilçesinde ürün veren meyve ağacı sayılarının diğer ilçelerle 
karşılaştırması (2004) 

İLÇELER Kivi Armut Elma Kiraz Şeftali Erik Ceviz Kestane 
1. Çamlıhemşin 450 4100 4125 700 450 3575 2150 8550 
2. Merkez 3060 20750 20324 5100 1845 12100 1625 8300 
3. Pazar 3600 16700 6130 1900 450 4100 1950 7300 
4. Kalkandere 300 6250 6250 1100 500 1100 750 6800 
5. Güneysu 550 5300 3710 1300 450 2550 650 3100 
6. Çayeli 1550 17000 5150 2650 1250 1400 1150 2400 
7. Hemşin 410 500 430 0 200 500 450 1500 
8. İkizdere 520 4300 2585 1700 0 1900 3350 1000 
9. Ardeşen 10600 20200 15825 1800 100 1800 3500 150 
10. İyidere 400 1600 850 750 175 1550 300 100 
11. Derepazarı 700 2500 1510 550 0 1800 225 0 
12. Fındıklı 5200 18000 13200 4400 120 2300 3800 0 

TOPLAM 27340 117200 80089 21950 5540 34675 19900 39200 
                          Kaynak: TÜİK, 2006. 

 

Çizelge 6.13. Çamlıhemşin ilçesinde 2004 yılında meyve üretimi 

Meyve Adı 
 
 

Meyve Veren Ağaç 
Sayısı 

 

Üretim 
Kg. 
 

Ağaç başına verim 
Kg. 

Kestane              8550 42000 4.9 
Elma (Golden)        820 4000 4.8 
Elma (Amasya)        830 4000 4.8 
Elma (Diğer)         2050 10000 4.8 
Armut                4100 20000 4.8 
Elma (Starking)      425 2000 4.7 
Kiraz                700 3000 4.2 
Şeftali       450 1000 2.2 
Kivi                 450 1000 2.2 
Erik   3575 7000 1.9 
Ceviz                2150 2000 0.9 
TOPLAM 24100 96000 3.9 

                Kaynak: TÜİK, 2006. 

                Not: Sıralama meyve veren ağaç başına verime göre yapılmıştır. 

İlçede meyve ağaçları arasında sayıca en fazla olan kestane ağaçları aslında doğal 

orman ürünü olup paylaşımla sahiplenilerek meyveleri toplanmaktadır. Çamlıhemşin ilçesi 

kestane ağacı sayısı bakımından Rize ili içinde birinci sırada yer aldığı halde, üretimde 

Kalkandere ve Pazar’dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. 
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Armut ve elma, kestaneden sonra önem kazanan meyvelerdendir. İlçede meyve veren 

4100 armut ağacından 20000 kg. armut toplanmakta ve mahallinde tüketilmektedir. Meyve 

veren 4125 adet değişik türdeki elma ağaçlarından da 20000 kg ürün alınmaktadır. Rize ili 

genelindeki üretim tablosuna göre Çamlıhemşin ilçesi elma üretiminde 8., armut üretiminde 

ise 9. sırada yer almaktadır (Çizelge 6.14) 

 

Çizelge 6.14. Çamlıhemşin ilçesindeki armut üretiminin diğer ilçelerle karşılaştırması  (2004) 
 
İLÇELER Meyve veren armut ağacı sayısı Armut üretimi (kg) Ağaç başına armut verimi (kg) 

1. Ardeşen 20200 303000 15 
2. Merkez 20750 207000 9,9 
3. Çayeli 17000 170000 10 
4. Pazar 16700 116000 6,9 
5. Fındıklı 18000 36000 2 
6. Kalkandere 6250 30000 4,8 
7. Derepazarı 2500 25000 10 
8. İyidere 1600 20000 12,5 
9. Çamlıhemşin 4100 20000 4,8 
10. Güneysu 5300 16000 3 
11. İkizdere 4300 13000 3 
12. Hemşin 500 3000 6 

TOPLAM 117200 959000 8,1 kg 
Rize il ort. 

Kaynak: TÜİK, 2006. 

 

 
 
 
Çizelge 6.15. Çamlıhemşin ilçesindeki elma üretiminin diğer ilçelerle karşılaştırması  (2004) 
 
İLÇELER Meyve veren elma ağacı sayısı Elma üretimi (kg) Ağaç başına elma verimi (kg) 

1. Ardeşen 15825 157000 9,9 
2. Fındıklı 13200 133000 10 
3. Merkez 20324 100000 4,9 
4. Çayeli 5150 38000 7,3 
5. Pazar 6130 36000 5,8 
6. Kalkandere 6250 32000 5,1 
7. Güneysu 3710 29000 7,8 
8. Çamlıhemşin 4125 20000 4,8 
9. İkizdere 2585 13000 5 
10. Derepazarı 1510 10000 6,6 
11. İyidere 850 8000 9,4 
12. Hemşin 430 3000 6,9 

TOPLAM 80089 579000 7,2 kg. 
Rize il ort. 

Kaynak: TÜİK, 2006. 
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Çizelge 6.16. Çamlıhemşin ilçesindeki meyve üretiminin diğer ilçelerle karşılaştırması  (2004) 
 

İLÇELER Kestane Kivi Armut Elma Kiraz Şeftali Erik Ceviz 
1. Kalkandere 68 1 30 32 4 2 6 9 
2. Pazar 51 14 116 36 9 2 3 14 
3. Çamlıhemşin 42 1 20 20 3 1 7 2 
4. Merkez 41 31 207 100 51 9 60 16 
5. Güneysu 16 3 16 29 6 1 10 3 
6. Çayeli 12 6 170 38 13 5 9 3 
7. Hemşin 9 1 3 3 0 1 2 2 
8. İkizdere 6 2 13 13 7 0 8 21 
9. Ardeşen 2 106 303 157 18 1 9 24 
10. İyidere 1 2 20 8 4 1 8 3 
11. Derepazarı 0 5 25 10 2 0 3 1 
12. Fındıklı 0 31 36 133 15 0 2 38 

TOPLAM 248 203 959 579 132 23 127 136 
Kaynak: TÜİK, 2006. 

Not: Üretim miktarları ton olarak verilmiştir. 

Erik, ilçede yaygın olarak yetiştirilen bir meyve olup 3775 ağaçtan 7000 kg ürün 

alınmakta ve yerinde tüketilmektedir. Kiraz ve şeftali daha çok ilçenin kuzey kesimdeki 

köylerde yetiştirilmekte olup 700 kiraz ağacından 3000 kg kiraz, 450 şeftali ağacından ise 

1000 kg şeftali elde edilmektedir. İlçe ekonomisine fazlaca katkısı olmayan cevizin ağaç 

başına verimi 1 kg’dan bile azdır.  

Son yıllarda Doğu Karadeniz sahil kuşağındaki tarım alanlarında çayın yanı sıra 

kivinin alternatif ürün olarak yetiştirilmesi ile Çamlıhemşin ilçesinin sahile yakın konumdaki 

Ardeşen’e komşu köylerinde (Güllüköy, Dikkaya, Behice, Kadıköy, Çayırdüzü, Köprübaşı ve 

Muratköy’de) kivinin özel ürün şeklinde çay alanları içinde yer aldığı gözlenmiştir. Koday’ın 

yapmış olduğu araştırmaya göre 1999 yılında Çamlıhemşin ilçesinde 150’si meyve veren 

durumda toplam 650 kivi ağacı bulunmaktaydı (Koday, 2000: 117). Aradan geçen beş yıllık 

süre içinde kivi ağacı sayısında 550 civarında bir artış meydana gelerek 2004 yılı itibariyle 

ağaç sayısı 1200 olmuştur. İlçedeki 1200 ağaçtan ancak 450’si meyve verecek duruma gelmiş 

olup ağaç başına ancak 2,2 kg ürün alınabilmektedir. Ağaç başına verim miktarına 

baktığımızda, sahil kuşağında bulunan Merkez ve Ardeşen ilçelerinde bir ağaçtan ortalama 10 

kg. kivi alınırken Çamlıhemşin’de bu miktar neredeyse 5 misli azalarak 2.2 kg’ye 

düşmektedir (Çizelge 6.17).  
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Foto 6.6. Çamlıhemşin ilçesi kuzey kesiminde yeni oluşturulmuş kivi bahçesi 

                    
Çizelge 6.17. Çamlıhemşin ilçesindeki kivi üretiminin diğer ilçelerle karşılaştırması  (2004) 
 
İLÇELER Meyve veren kivi ağacı sayısı Kivi üretimi kg. Ağaç başına kivi verimi (kg)  

1. Merkez 3060 31000 10,1 
2. Ardeşen 10600 106000 10,0 
3. Derepazarı 700 5000 7,1 
4. Fındıklı 5200 31000 5,9 
5. Güneysu 550 3000 5,4 
6. İyidere 400 2000 5,0 
7. Çayeli 1550 6000 3,8 
8. İkizdere 520 2000 3,8 
9. Pazar 3600 14000 3,8 
10. Kalkandere 300 1000 3,3 
11. Hemşin 410 1000 2,4 
12. Çamlıhemşin 450 1000 2,2 

TOPLAM 27340 203000 7,4 kg  
Rize il ort. 

  Kaynak: TÜİK, 2006. 

 Not: Sıralama meyve veren ağaç başına verime göre yapılmıştır 

Ardeşen’e göre daha iç kısımda kalan Çamlıhemşin ilçesinin kuzey kesimleri bu 

meyvenin yetişmesi için gerekli koşullara sahip olduğu halde, ilçeye yeni girmiş bir ürün 

olması ve çiftçinin bu ürünü tanımaması yüzünden gereken ilgiyi görmemektedir. Her şeyden 

önce geleneksel yapı içinde alışkanlık haline getirilerek sürdürülen çay tarımından 

vazgeçilemediği en önemli husustur. Çay alanlarındaki genişlemeye rağmen, DOKAP 

kapsamında alternatif ürün olarak tavsiye edilen kivinin (Nippon, 2000; cilt III:1-19) beşeri 

etkenler nedeniyle Çamlıhemşin ilçesinde alanını genişletemediği tespit edilmiştir. 
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6.2. Arıcılık  

Toprak varlığına bağlı olmaksızın yapılabilen bir ekonomik uğraş olması ve işgücü 

olanakları sağlaması, önemli girdilerden biri olan kovan için gerekli kerestenin ormandan 

kolayca sağlanabilmesi nedeniyle Çamlıhemşin ilçesinde arıcılığa büyük önem verilmektedir. 

İlçe idari alanının aşağı ve orta kesimlerinde orman örtüsü içinde bol çiçek açan kestane, 

ıhlamur gibi ağaçlar ile yöresel adı “avu” veya “kumar” olan orman güllerinin (rhododendron) 

sahada geniş yer kaplaması, yukarı kesimlerdeki tekne biçimli buzul vadilerindeki yayla 

alanlarının rengarenk çiçek açan otlarla bezenmiş olması arıcılık açısından güçlü bir 

potansiyel oluşturmaktadır. İlçede arıcılık konusundaki mevcut potansiyelden yararlanmak 

üzere son yıllarda arıcılık sektörüne önemli yatırımlar yapılmış, bilimsel ve teknik alt yapı 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Önceleri klasik tarzda geleneksel usullerle yapılan arıcılık, daha 

sonra bilimsel yöntemlerin uygulamaya konulmasıyla yaygınlaşarak önem kazanmıştır. Bu 

kapsamda esmer ve küçük yapılı yerli ırk (Apis mellifera anatoliaca) yerine Kafkas ırkı arı 

(Apis mellifera caucasica) yetiştirilmeye başlanmış, eski tip kara kovanların yerini yeni tip 

fenni kovanlar almaya başlamıştır. Bu sahada Kafkas ırkı arı yeterli önlemler alınmadığı için 

yerli ırkla karışarak melez arı türünün ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Şekil 6.2. Çamlıhemşin ilçesindeki arı türleri ve karakovan 

 

 

           Melez İşçi Arı            Saf Kafkas İşçi Arı                                     Karakovan 

 

Kafkas ırkı arı (Apis mellifera caucasica) ince yapılı ve uzun dilli olup sık bir kıl 

örtüsüne sahiptir. Kitin rengi koyudur fakat birinci karın halkası üzerinde kahverengi noktalar 
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görülür. Uysallıkları ve petek üzerindeki sakinlikleri bu ırkın en tipik özellikleridir. Yavru 

verimleri yüksektir ve kuvvetli aileler meydana getirirler. Fakat en kuvvetli oldukları devre 

yaz ortasıdır. Oğul verme meyilleri zayıf olan bu arılar yağmacılığa meyillidirler. Bal 

verimleri yüksektir. 

Çamlıhemşin ilçesindeki arıcılık faaliyetinin önemini öncelikle Köy İşleri ve 

Kooperatifler Bakanlığı tarafından 1981 yılında yapılan köy envanter etüdlerine dayanarak  

ele alacağız. 1981 yılında Çamlıhemşin ilçesinde 6495 karakovan 150 fenni kovan olmak 

üzere toplam 6645 adet kovan bulunmaktaydı. Bu yılda Rize ilindeki 21643 kovanın yaklaşık 

% 31’i Çamlıhemşin ilçesinde bulunmaktaydı. 2004 yılı rakamlarına göre Çamlıhemşin 

ilçesindeki kovan sayılarının olukça azaldığı; Rize ilindeki 75925 kovanın ancak 4888’inin 

(% 6,4’ünün) Çamlıhemşin ilçesinde bulunduğu görülmektedir. Konuya bal üretimi yönünden 

bakıldığında, 1981 yılında Çamlıhemşin ilçesinde 73 ton bal üretildiği halde, 2004 yılında bu 

miktar 54 tona düştüğü anlaşılmaktadır. Kovan sayısı ve bal üretimi ile ilgili tespitlerin ne 

kadar doğru olduğu hususunda şüphelerimiz bulunmaktadır. Türkiye’de tarım ve hayvancılık 

konusunda yapılan envanter çalışmalarında görev alan kişiler öncelikle köy muhtarlarının 

beyanlarını doğru bilgi kabul edip, köylere ve yayla alanlarına gitmeden masa başında 

kendilerine göre değerler biçerek bir takım yanlış rakamları gerçeği yansıtıyormuş gibi ortaya 

çıkarmaktadırlar.  

2004 yılı verilerine göre, Çamlıhemşin ilçesi toplam kovan sayısı bakımından 4880 

kovanla Rize ilindeki 12 ilçe arasında altıncı, 54 ton bal üretimiyle de 5. sırada yer almaktadır 

(Çizelge 6.20).  

Rize ilinde eski tip kovanların (kara kovan) en fazla olduğu ilçe Çamlıhemşin’dir. 

1510 kara kovanın bulunduğu ilçede eski yöntemlerle çok kaliteli bal üretilmektedir. Merkez  

(755) ve Çayeli (750) ilçeleri kara kovan sayısı bakımından Çamlıhemşin’den sonra 

gelmektedirler . 

İl genelinde yeni tip kovanların en fazla bulunduğu ilçeler Çayeli, Merkez, Adeşen ve 

İkizdere’dir. Çamlıhemşin ilçesi 3370 yeni kovanla Çayeli, Merkez, Ardeşen, İkizdere, 

Güneysu ve Fındıklı’dan sonra 7. sırada yer almaktadır (Çizelge 6.19). 
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Çizelge 6.18. 1981 ve 2005 yıllarında Çamlıhemşin ilçesi köylerinde kovan sayıları 

Arıcılık yapan üniteler 
 

1981 
Kara Kovan 

 

2005 
Kara 
Kovan 
 

1981 
Fenni Kovan 

 

2005 
Fenni 
Kovan 
 

1981 
Toplam Kovan 

 

2005 
Toplam Kovan 

 

1. Kaplıca 1000 201 50 324 1050 525 

2. ÇAMLIHEMŞİN 175 141 35 320 210 461 

3. Topluca 0 152 0 205 0 357 

4. Dikkaya 0 88 0 256 0 344 

5. Meydan 50 156 0 145 50 301 

6. Muratköy 0 35 0 254 0 289 

7. Boğaziçi 300 152 0 95 300 247 

8. Şenyuva 0 123 0 115 0 238 

9. Çayırdüzü 0 71 0 125 0 196 

10. A.Şimşirli 0 112 0 75 0 187 

11. Güllüköy 0 62 0 112 0 174 

12. Ülkü 600 100 30 66 630 166 

13. Behice 80 53 0 96 80 149 

14. Çat 150 79 0 52 150 131 

15. Sıraköy 100 23 0 106 100 129 

16. Y.Şimşirli 10 50 0 78 10 128 

17. Yaylaköy 80 66 0 55 80 121 

18. Şenköy 0 62 0 58 0 120 

19. Köprübaşı 40 14 0 97 40 111 

20. Ortayayla K. 40 45 0 64 40 109 

21. Yolkıyı 300 44 0 39 300 83 

22. Güroluk 3000 24 0 55 3000 79 

23. Kadıköy 60 22 0 49 60 71 

24. Zilkale 300 52 0 17 300 69 

25. Ortaklar 0 15 0 54 0 69 

26. Ortan 10 22 5 28 15 50 

27. Yazlıkköy 100 12 30 29 130 41 

28. Kale K. 100 9 0 21 100 30 

       TOPLAM 6495 1985 150 2990 6645 4975 
     Kaynak: TİGM, 1984; Çamlıhemşin İlçe Tarım Müdürlüğü., 2006. 
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Çizelge 6.19. Rize ili ilçelerinde kovan sayıları (2004 yılı) 

İlçe Adı 
 
 
 

Köy Sayısı 
 
  
 

Yeni Kovan 
 ( Adet ) 
 
 

Eski kovan 
 ( Adet ) 
 
 

Toplam Kovan  
( Adet ) 
 

1. ÇAYELİ          53 16000 750 16750 

2. MERKEZ          50 13173 755 13928 

3. ARDEŞEN         28 11050 520 11570 

4. İKİZDERE        28 7010 100 7110 

5. GÜNEYSU         23 4577 120 4697 

6. FINDIKLI        22 4500 500 5000 

7. ÇAMLIHEMSİN    27 3370 1510 4880 

8. KALKANDERE     20 3000 0 3000 

9. DEREPAZARI      7 2800 100 2900 

10. PAZAR           42 2750 180 2930 

11. HEMSİN          8 1900 160 2060 

12. İYİDERE         7 1100 0 1100 

TOPLAM 315 71230 4695 75925 
                              Kaynak: TÜİK, 2006. 

 

Çizelge 6.20. Rize ili ilçelerinde bal ve bal mumu üretimi (2004 yılı) 

İlçe Adı 
 

Köy Sayısı 
 

Bal Üretimi 
      (Ton) 
 

Balmumu 
Üretimi (Ton) 
 

1. ÇAYELİ          53 300,000 15,000 

2. ARDEŞEN         28 221,000 2,210 

3. MERKEZ          50 170,000 1,600 

4. İKİZDERE        28 100,000 14,000 

5. ÇAMLIHEMSİN    27 53,680 3,900 

6. FINDIKLI        22 50,000 3,825 

7. GÜNEYSU         23 45,770 0,000 

8. KALKANDERE     20 30,000 0,000 

9. DEREPAZARI      7 25,000 1,000 

10. İYİDERE         7 16,500 1,540 

11. PAZAR           42 10,250 0,550 

12. HEMSİN          8 6,180 0,220 

TOPLAM 315 1028,38 43,845 
                                          Kaynak: TÜİK, 2006.  

Arıcılık faaliyeti kasaba-köylerde ve yayla alanlarında olmak üzere iki farklı ortamda 

sürdürülmektedir. İlçenin orman örtüsü ile kaplı olan orta ve aşağı kesimlerinde yer alan 

yerleşim birimlerinde (Çamlıhemşin İlçe Tarım Müdürlüğü’nün 2005 yılı verilerine göre) 

2990’ı yeni tip (fenni), 1985’i eski tip (kara kovan) olmak üzere toplam 4975 kovan 

bulunmaktadır. İlçenin kuzey kesiminde Hemşin ve Hala derelerinin arasında orta kesimde 

yer alan Kaplıca köyü, ilçenin en fazla (525) kovana sahip ünitesidir. Ünite başına düşen 

ortalama kovan sayısına (177) göre bir değerlendirme yapıldığında 174 kovanın bulunduğu 

Güllüköy’ün ortalama değeri temsil ettiği görülür (Çizelge 6.21). Aşağışimşirli, Çayırdüzü, 
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Şenyuva, Boğaziçi, Muratköy, Meydan, Dikkaya ve Topluca köyü ile Çamlıhemşin kasabası 

ortalama değerle maksimum değer arasında kovanın bulunduğu yerlerdir. Ortayayla, 

Köprübaşı, Şenköy, Yaylaköy (Elevit), Yukarışimşirli, Sıraköy, Çat, Behice ve Ülkü 

köylerindeki kovan sayıları 109-166 arasında değişmektedir. İlçe alanı içinde en az kovana 

(30 kovan)  sahip olan köy, güneyde Dilek-Tatos Dağları’nın zirveler kesimine yakın bir 

yerdeki Kaleköy’dür. Yazlıkköy, Ortan, Ortaklar, Zilkale, Kadıköy, Güroluk, Yolkıyı 

köylerindeki kovan sayısı ise 41-83 arasında değişmektedir (Harita 6.2 ).  

  Çizelge 6.21. Çamlıhemşin ilçesinde kasaba ve köylerdeki kovan sayıları (2005) 

Arıcılık yapan üniteler 
 

Toplam Kovan 
 

Fenni 
Kovan 
 

Kara 
Kovan 
 

Fenni 
kovan 
% 

Kara 
Kovan 
% 

1. Kaplıca 525 324 201 62 38 

2. ÇAMLIHEMŞİN 461 320 141 69 31 

3. Topluca 357 205 152 57 43 

4. Dikkaya 344 256 88 74 26 

5. Meydan 301 145 156 48 52 

6. Muratköy 289 254 35 88 12 

7. Boğaziçi 247 95 152 38 62 

8. Şenyuva 238 115 123 48 52 

9. Çayırdüzü 196 125 71 64 36 

10. A.Şimşirli 187 75 112 40 60 

11. Güllüköy 174 112 62 64 36 

12. Ülkü 166 66 100 40 60 

13. Behice 149 96 53 64 36 

14. Çat 131 52 79 40 60 

15. Sıraköy 129 106 23 82 18 

16. Y.Şimşirli 128 78 50 61 39 

17. Yaylaköy 121 55 66 45 55 

18. Şenköy 120 58 62 48 52 

19. Köprübaşı 111 97 14 87 13 

20. Ortayayla K. 109 64 45 59 41 

21. Yolkıyı 83 39 44 47 53 

22. Güroluk 79 55 24 70 30 

23. Kadıköy 71 49 22 69 31 

24. Zilkale 69 17 52 25 75 

25. Ortaklar 69 54 15 78 22 

26. Ortan 50 28 22 56 44 

27. Yazlıkköy 41 29 12 71 29 

28. Kale K. 30 21 9 70 30 

       TOPLAM 4975 2990 1985 60 40 
                              Kaynak: Çamlıhemşin İlçe Tarım Müdürlüğü, 2006. 

İlçede ünite başına düşen fenni kovan sayısı 106, kara kovan sayısı 70’dir. Ortalama 

değerin üzerinde fenni kovanı bulunan üniteler Sıraköy, Güllüköy, Şenyuva, Çayırdüzü, 

Meydan, Topluca, Muratköy, Dikkaya, Çamlıhemşin ve Kaplıca’dır. Ortalama değerin 
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üzerine karakovana sahip olanlar ise Çayırdüzü, Çat, Dikkaya, Ülkü, Aşağışimşirli, Şenyuva, 

Çamlıhemşin, Boğaziçi, Topluca, Meydan ve Kaplıca’dır (Çizelge 6.21). 

Proje sahası içinde ormanlık alanlarda yürütülen arıcılık faaliyetleri çok ilginç 

görünümlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Özellikle Aşağışimşirli, Kaplıca  ve 

Yukarışimşirli köyleri civarındaki ormanlık sahada kovanların yüksek boylu kayın ağaçlarının 

üst kısımlarına yerleştirildikleri, ayıların tırmanmasını önlemek için ağaç gövdesinin dikenli 

tel veya çivilerle kaplandığı görülmektedir (Foto 6.7).  

 

Foto 6.7. Çat köyünde ağaçlar üzerindeki kara kovanlar 
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Harita 6.2. Çamlıhemşin ilçesinde arıcılıkla uğraşan ünitelerde kovan sayıları 
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İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan yayla alanlarında 920’si yeni tip, 436’sı eski tip 

olmak üzere toplam 1356 kovan tespit edilmiştir. Bu rakamları genelleyecek olursak yayla 

alanlarında 1000 civarında fenni kovan, 500 civarında da karakovan bulunduğu kesindir. 

Arıcılığın hangi yaylada daha önemli olduğunu ortaya çıkarmak bakımından hazırlanan 

Çizelge 6.22’ye bakıldığında Ceymakcur ve Topluca yaylalarının arıcılık faaliyetinin önde 

olduğu görülmektedir. Pokut ve Ortayayla’da Kafkas ırkı arı beslenmektedir. Özellikle Pokut 

yaylasında sadece karakovan bulunması nedeniyle üretilen balın kilosu 150 YTL’den 

satılmaktadır. Genelde bir kara kovandan ortalama 25-30 kg. bal alınmaktadır. Ortalama 20 

kg üzerinden bir hesap yapıldığında yayla alanlarında 1356 kovan x 20 kg = 27120 kg ; 

köylerden ve kasabadaki 4975 kovandan yaklaşık 4975x20 = 99500 kg. olmak üzere toplam 

126620 kg. bal elde edilmektedir. Bu miktar TÜİK’nın 2004 yılı Çamlıhemşin ilçesi bal 

üretimi olarak belirlediği 53680 kg.’nin iki katından bile fazladır. Yayla alanlarındaki arıcılık 

faaliyeti ve bal üretimi istatistiklere yansıtılmadığı için 2004 yılı verilerine göre Çamlıhemşin 

ilçesindeki 4888 kovandan 53680 kg bal alınmış gibi bir rakam ortaya çıkarılmıştır. Rize İl 

Tarım Müdürlüğünün 2005 yılına ait verilerinde toplam kovan sayısı 6364, bal üretimi ise 

68370 kg. olarak belirtilmektedir. Bu durumda kovan başına ortalama bal üretimi 11 kg’dır. 

Oysa ilçe genelinde kovan başına düşen ortalama bal üretiminin 11 kg.’nin çok üzerinde 

olduğu tarafımızdan yerinde tespit edilmiştir. 

Çizelge 6.22. Çamlıhemşin ilçesinde yayla alanlarındaki kovan sayıları 

Yayla alanlarının  adı Fenni kovan Kara kovan Toplam 

1. Ceymakcur 150 200 350 

2. Topluca 150 150 300 

3. Çat yaylaları 200 20 220 

4. Sıraköy yaylası 150 15 165 

5. Ortaköy yaylası 70 6 76 

6. Ortaklar köyü yaylası 50 15 65 

7. Avusor 40 0 40 

8. Trovit  40 0 40 

9. Amlakit  32 0 32 

10. Pokut  0 30 30 

11. Kavran 20 0 20 

12. Kito yaylası 10 - 10 

13. Yazlıkköy yaylası (Başyayla) 8 - 8 

TOPLAM 920 436 1356 
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Foto 6.8. Kavaklar Mahallesi (Çamlıhemşin kasabası)’nde fenni kovanlar 
 

05-15 Haziran 2005 tarihleri arasında ilçede araştırma ekibimiz tarafından uygulanan 

anketler ışığında  halkın arıcılık faaliyetlerine bakış açısı ve ilgisi değerlendirilmiştir. 

Çamlıhemşin ilçesinde uyguladığımız ankete katılanlar içerisinde arıcılıkla uğraşanların oranı 

%47,2 dir. Bu anket sonuçlarına göre arıcılık faaliyeti ilçe ekonomisi için oldukça önemlidir.  

İlçede arıcılık  geleneksel yöntemlerle yapılan kara kovan ve fenni kovan üretimi şeklinde 

yapılmaktadır. Özelikle orman örtüsünün yoğun olduğu kesimlerde ağaçlar içersinde kara 

kovan hala önemini korumaktadır. 

    
Yapılan anketlere göre arıcılık faaliyetinde bulunanların genellikle 1-5 kovana sahip 

oldukları tespit edilmiştir.  Bu oran kara kovan sahipliğinde %68, fenni kovan sahipliğinde % 

64 dür. Ortaya çıkan bu sonuca göre arıcılığın pazara yönelik bir faaliyet olarak 

yürütülmediğini söyleyebilmekteyiz. İlçede arıcılıkla uğraşanlar arasında  21 ve daha fazla 

kovana sahiplik oranı kara kovanda %8, fenni kovanda %13 dür. Bu yönüyle bakıldığında kâr 

amacıyla yapılan arıcılık faaliyeti kapsamında fenni kovanın öne çıktığı görülmektedir. 
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 6.3. Büyükbaş-Küçükbaş Hayvancılık 

Çamlıhemşin ilçesinin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktaki profili 1981 ve 2004 

yılları itibariyle incelenecektir. 1981 yılında Rize ilindeki toplam hayvan mevcudunun % 

18’ini barındırmış olan Çamlıhemşin ilçesi, 2004 yılında ancak % 7.2’sini barındırmıştır. 

Aradan geçen 23 yıllık sürede ilçedeki hayvan varlığında % 79 oranında azalış meydana 

gelmiştir. Hayvan sayısında meydana gelen 16094’lük azalış ilçe hayvancılığının ne kadar 

gerilediğini açıkça göstermektedir (Çizelge 6.23).  

Çamlıhemşin ilçesinin hayvan mevcudundaki azalışı ayrıntıya inerek incelediğimizde, 

en çok azalışın % 92’lik oranla yük hayvanlarında meydana geldiği görülür. Bunu % 89’la 

koyun, % 77 ile keçi, % 68’le sığır mevcudu izlemektedir. 

Çizelge 6.23. 1981-2004 döneminde Çamlıhemşin ilçesinde hayvan mevcudundaki azalış 

 Sığır Koyun Keçi Yük  hayvanları Toplam 
1981 Yılı  
hayvan mevcudu 7750 9025 3260 355 20390 
2004 Yılı 
hayvan mevcudu 2526 980 761 29 4296 

Azalış miktarı ve oranı (%) 
5224 
(%68) 

8045 
(% 89) 

2499 
(% 77) 

326 
(% 92) 16094 (%79) 

  Kaynak: TİGM, 1984; Çamlıhemşin İlçe Tarım Müdürlüğü, 2006. 

Şekil 6.3. Çamlıhemşin ilçesinin 1981 yılı hayvan varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

Koyun 9025

 44%

Sığır 7750 

38%

Yük hayvanı 355 

2%
Keçi 3260

16%
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Çizelge 6.24. Çamlıhemşin ilçesinin 1981 yılı hayvan varlığı 

S.No. Üniteler Sığır Koyun Keçi Yük hay 
1 A.Şimşirli 600 0 0 8 
2 Behice 0 0 0 0 
3 Boğaziçi 120 0 100 5 
4 Çamlıhemşin 0 0 0 4 
5 Çat 250 300 0 7 
6 Çayırdüzü 800 200 500 0 
7 Dikkaya 1175 15 200 0 
8 Güllüköy 0 0 0 0 
9 Güroluk 350 0 60 12 
10 Kadıköy 0 0 0 0 
11 Kale K. 400 1600 100 66 
12 Kaplıca 350 0 150 0 
13 Köprübaşı 700 60 150 10 
14 Meydan 180 1200 0 43 
15 Muratköy 290 1200 200 5 
16 Ortaklar 300 1150 0 20 
17 Ortan 80 0 0 13 
18 Ortayayla K. 150 800 100 16 
19 Sıraköy 150 1000 0 25 
20 Şenköy 100 0 0 18 
21 Şenyuva 160 900 0 15 
22 Topluca 250 500 1500 15 
23 Ülkü 250 0 0 0 
24 Y.Şimşirli 275 0 200 0 
25 Yaylaköy 500 0 0 25 
26 Yazlıkköy 100 100 0 5 
27 Yolkıyı 120 0 0 20 
28 Zilkale 100 0 0 27 
        TOPLAM 7750 9025 3260 355 

                                               Kaynak: TİGM, 1984. 

2004 yılı rakamlarına göre Rize ilindeki 12 ilçe arasında 5. sırada bulunan 

Çamlıhemşin ilçesi, ildeki hayvan mevcudunun % 7.2’sini barındırmaktadır (Çizelge 6.25).  

Çizelge 6.25. Rize ili ilçelerindeki hayvan varlığı (2004) 

S.No. İlçeler Sığır Koyun Keçi Yük Hayvanı Toplam % 
1 Merkez          17219 2640 0 168 20027 33,8 
2 İkizdere        6335 1411 185 106 8037 13,6 
3 Çayeli          4100 1100 1560 0 6760 11,4 
4 Ardeşen         3533 788 0 31 4352 7,3 
5 Çamlıhemsin    2526 980 761 29 4296 7,2 
6 Fındıklı        2256 13 1700 3 3972 6,7 
7 Pazar           2728 130 127 3 2988 5,0 
8 Kalkandere      1900 350 515 14 2779 4,7 
9 İyidere         1374 482 165 79 2100 3,6 
10 Güneysu         1884 0 0 2 1886 3,2 
11 Derepazarı      1127 152 0 0 1279 2,1 
12 Hemsin          807 39 12 1 859 1,4 
 TOPLAM 45789 8085 5025 436 59335 100 

     Kaynak: TÜİK, 2006. 
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Şekil 6.4. Çamlıhemşin ilçesinin hayvan varlığı (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Çamlıhemşin ilçesindeki büyükbaş hayvan mevcudu 1354’ü melez ırk, 1108’ü yerli 

ırk ve 64 kültür ırkı olmak üzere toplam 2256 sığırdan oluşmaktadır. Sığır mevcudu 

bakımından Merkez, İkizdere, Çayeli, Ardeşen ve Pazar’dan sonra 6. sırada yer alan 

Çamlıhemşin ilçesi, Rize ili ortalamasının (3815) altında bulunmaktadır (Çizelge 6.26). 

Çizelge 6.26. Rize ili ilçelerinin sığır mevcudu (2004) 

İlçeler Sığır 
1. Merkez          17219 
2. İkizdere        6335 
3. Çayeli          4100 
4. Ardeşen         3533 
5. Pazar           2728 
6. Çamlıhemsin    2526 
7. Fındıklı        2256 
8. Kalkandere      1900 
9. Güneysu         1884 
10. İyidere         1374 
11. Derepazarı      1127 
12. Hemsin          807 

TOPLAM 45789 (ort.3815) 
     Kaynak: TÜİK, 2006. 

Günümüzde ilçe içerisinde büyükbaş hayvancılığın önem kazandığı köyler Topluca, 

Dikkaya, Çayırdüzü, Muratköy, Köprübaşı ve Behice’dir. Aşağışimşirli, Yaylaköy, Kaleköy, 

Güroluk, Kaplıca ve Ortaklar 1981 yılındaki önemlerini yitirerek geride kalmışlardır. 

İlçedeki küçükbaş hayvan mevcudu 980 koyun ve 761 keçiden oluşmaktadır. Rize 

ilindeki diğer ilçelerle karşılaştırma yapıldığında koyun sayısı bakımından Çamlıhemşin ilçesi 

4. sırada; keçi sayısı bakımından da 3. sırada yer almaktadır (Çizelge 6.27 ve 6.28). İlçe 

Sığır 2526

 58%
Keçi 761

 18%

Yük hayvanı 29

1%
Koyun 980 

23%
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başına düşen ortalama koyun (673) ve keçi sayısının (418) üzerinde küçükbaş hayvan 

mevcuduna sahip olan Çamlıhemşin ilçesi, geçmişteki konumundan oldukça uzaklaşmıştır.  

İlçe içerisinde 1981 yılında koyunculukta ileri düzeydeki (500 ve üzerinde koyun 

besleyen) köylerin:  Kaleköy (1600), Muratköy (1200), Meydan (1200), Ortaklar (1150), 

Sıraköy (1000), Şenyuva (900), Ortayayla (800) ve Topluca (500) olduğu tespit edilmiştir. 

Günümüzde gene bu köylerde koyun beslenmekle birlikte sayısı oldukça azalmıştır. 2004 

yılında tüm köylerde beslenen koyun sayısı (928) Şenyuva köyünün 1981 yılındaki sayısı 

(900) kadardır. Koyun gibi sayıları oldukça azalan keçilerin ilçe alanı içinde yoğunlaştığı 

köyler: Topluca, Çayırdüzü, Muratköy, Dikkaya, Yukarışimşirli, Köprübaşı ve Kaplıca’dır. 

Ormana zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanmasına rağmen, Topluca, Çayırdüzü, Köprübaşı 

ve Güroluk köylerinde keçi beslenmeye devam edilmektedir.  

Çizelge 6.27. Rize ili ilçelerinin koyun mevcudu (2004) 

İlçeler Koyun 
1. Merkez          2640 
2. İkizdere        1411 
3. Çayeli          1100 
4. Çamlıhemsin    980 
5. Ardeşen         788 
6. İyidere         482 
7. Kalkandere      350 
8. Derepazarı      152 
9. Pazar           130 
10. Hemsin          39 
11. Fındıklı        13 
12. Güneysu         0 

TOPLAM 8085 Ort: 673 
        Kaynak: TÜİK, 2006. 

Çizelge 6.28. Rize ili ilçelerinin keçi mevcudu (2004) 

İlçeler Keçi 
1. Fındıklı        1700 
2. Çayeli          1560 
3. Çamlıhemsin    761 
4. Kalkandere      515 
5. İkizdere        185 
6. İyidere         165 
7. Pazar           127 
8. Hemsin          12 
9. Ardeşen         0 
10. Derepazarı      0 
11. Güneysu         0 
12. Merkez          0 

TOPLAM 5025 (Ort:418) 
       Kaynak: TÜİK, 2006. 

Bir zamanlar ilçe ekonomisinde önemli bir yeri olan hayvancılığın gerilemesi “Nüfus 

Değişimi” konusunda bahsedildiği gibi, göç yoluyla gerçekleşen nüfus kaybı ile ilgilidir. 

Özellikle 1985 sonrasında Çamlıhemşin ilçesi “mutlak nüfus azalması devresi”ne girmiş olup 
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ilçe genelinde yıllık ortalama %1.8 oranında gerçekleşen nüfus kaybı, kırsal yerleşmelerde 

Çamlıhemşin kasabasına göre (% -0.17) daha fazla olmuştur. Bu durum ilçede hayvancılıkla 

uğraşan nüfusun azalmasına yol açmış ve hayvancılık gerilemiştir. 

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen temel hayvansal ürünler süt, yün ve 

kıldır. Rize ili genelinde üretilen yaklaşık 59000 ton sütün ancak % 5,5’i (3291 tonu) 

Çamlıhemşin ilçesine aittir. Çamlıhemşin ilçesi Rize ili süt üretiminde 12 ilçe arasında 

Merkez, Çayeli, İkizdere, Ardeşen’den sonra 5. sırada yer almaktadır. 

Çizelge 6.29. Rize ili ilçelerinde süt üretimi (2004) 

İlçeler Süt Üretimi   ( Ton ) 

1. Merkez 27621 

2. Çayelı 7305 

3. İkizdere 4918 

4. Ardesen 3410 

5. Çamlıhemşin 3291 

6. Pazar 2566 

7. Fındıklı 2368 

8. Güneysu 1886 

9. İyidere 1724 

10. Kalkandere 1468 

11. Derepazarı 1268 

12. Hemşin 1144 

Rize İli Toplam 58969 
     Kaynak: TÜİK, 2006. 

Rize ili içerisinde ilçe başına düşen ortalama yün üretimi 1460 kg.; kıl üretimi ise 149 

kg.’ dir. Çamlıhemşin ilçesi yün üretiminde % 12’lik payla Merkez, İkizdere ve Çayeli’den 

sonra 4. sırada; kıl üretiminde ise % 15,4 payla Çayeli ve Fındıklı’dan sonra 3. sırada yer 

almaktadır. 

Çizelge 6.30. Rize ili ilçelerinde yün üretimi (2004) 

İlçeler Yün Üretimi 
1. Merkez 5721 
2. İkizdere 3058 
3. Çayeli 2384 
4. Çamlıhemşin 2124 
5. Ardeşen  1708 
6. İyidere 1044 
7. Kalkandere 758 
8. Derepazarı 329 
9. Pazar 282 
10. Hemşin  85 
11. Fındıklı 28 

Toplam 17.521 (İl ort. 1460 kg) 
                  Kaynak: TÜİK, 2006. 
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Çizelge 6.31. Rize ili ilçelerinde kıl üretimi (2004) 
İlçeler Kıl Üretimi (Kg) 

1. Çayeli 605 
2. Fındıklı 580 
3. Çamlıhemşin 276 
4. Kalkandere 183 
5. İyidere 56 
6. İkizdere 50 
7. Pazar 29 
8. Hemşin 6 

TOPLAM 1785  
(İl ort:149 kg) 

          Kaynak: TÜİK, 2006. 

İlçede motorlu taşıtların erişemediği veya çalıştırılamadığı yerlerde insan ve yük 

taşımacılığında yük hayvanlarından yararlanılmaktadır. 1981 yılında 355 olan yük hayvanı 

(katır, at, eşek, öküz) sayısı 2004 yılında 29’a düşmüştür. Özellikle eğimlerin arttığı 

güneydeki kesimde yaylaya çıkarken katırlardan yararlanılmaktadır. Kavran yaylasına gelen 

turistler de daha yüksekte yer alan buzul göllerine ve zirve bölgesine katırlarla taşınmaktadır. 

6.3.1. Yayla Alanlarındaki Büyükbaş-Küçükbaş Hayvancılık 

İlçedeki hayvancılık kışın ahır hayvancılığı şeklinde köylerde ve kasabada, yazın ise 

mera hayvancılığı şeklinde yayla alanlarında yapılmaktadır. İlçenin yayla alanları hem 

Çamlıhemşin ilçesi sınırları dahilindeki yerleşmelerin, hem de komşu ilçelerin (Ardeşen, 

Pazar, Hemşin, Çayeli, Fındıklı ve Rize Merkez) halkı tarafından ortaklaşa kullanılmaktadır. 

Mayıs-Ekim döneminde 1900 civarında aile (1900x4=7600 kişi) sayısı 5000-6000 arasında 

değişen hayvanla (2862 sığır, 2130 koyun ve 750 keçi) yaylaları şenlendirmektedir. Bir 

zamanlar 34000 civarında hayvanın otlatıldığı yaylalarda hayvan mevcudu 7 kat azalarak 

5742’ye düşmüştür. Bu durum yayla alanlarındaki hayvancılık faaliyetinin oldukça 

gerilediğini göstermektedir. Pek çok yaylada hayvancılığın gerilemesi sayfiye yaylacığına 

dönüşümü hızlandırmıştır. 
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Foto 6.9. Çamlıhemşin ilçesinde yaylalarda beslenen kültür ırkı bir inek 

Çizelge 6.32. Çamlıhemşin ilçesinde yayla alanlarında otlatılan hayvan sayısı (2003 
Ağustos ayı arazi çalışmaları sırasında yapılan tespittir) 

Yayla alanlarının 
adı Yararlanan aile sayısı 

Sığır 
 

Koyun 
 

Keçi 
 

Mevcut otlatılan hayvan 
sayısı 

Normalde 
Hayvan 
Kapasitesi 

 

1.Amlakit  180 160 20 0 180 500 

2.Apivanak 16 65 0 0 65 2500 

3.Avuçur 220 500 100 0 600 1500 

4.Ceymakcur 50 52 0 0 52 1500 

5.Çat  20 40 0 0 40 200 

6.Yaylaköy 110 150 0 0 150 1500 

7.Huser  15 0 60 0 60 200 

8.Kaçkar 85 150 0 0 150 1500 

9.Kaleköy 170 250 0 0 250 1500 

10.Kavran 200 0 300 0 300 1500 

11.Kito  44 100 0 0 100 2000 

12.Ortaklar 31 150 300 200 650 3500 

13.Ortaköy 52 250 400 200 850 3500 

14.Palakcur 50 50 50 0 100 1300 

15.Palovit  150 400 0 0 400 3000 

16.Pokut  74 5 0 0 5 900 

17.Sal 70 30 0 0 30 500 

18.Samistal  20 20 0 0 20 400 

19.Sıraköy 23 70 350 0 420 1700 

20.Topluca 250 150 500 0 650 3000 

21.Trovit  13 50 0 0 50 200 

22.Yazlık 65 220 50 350 620 1500 

TOPLAM 
1908 
aile 2862 sığır 2130 koyun 750 keçi 5742 toplam 

33900 
kapasite 
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6.4. Kümes Hayvancılığı 

Sadece eti ve yumurtası için beslenen kümes hayvanları ilçe ekonomisine bu yönlü 

katkıda bulunmaktadırlar. 2004 yılı itibariyle 22503 kümes hayvanının beslendiği Rize ilinde 

ilçe başına ortalama 1875 kümes hayvanı düşmektedir. Bu değerin altında1678 kümes 

hayvanına sahip olan Çamlıhemşin ilçesi, Merkez, Fındıklı, Ardeşen ve Pazar’dan sonra 5. 

sırada yer almaktadır (Çizelge 6.33). 

Çizelge 6.33.  Rize ili ilçelerinde kümes hayvanı mevcudu (2004) 

İlçeler Tavuk Hindi Kaz Ördek Toplam 
1. Merkez 4500 20 35 50 4605 
2. Fındıklı 3100 50 40 300 3490 
3. Ardeşen 3100 10 0 50 3160 
4. Pazar 1800 0 150 200 2150 
5. Çamlıhemsin 1655 8 0 15 1678 
6. İkizdere 1500 0 0 20 1520 
7. Çayeli 1500 0 0 0 1500 
8. Güneysu 1400 15 0 0 1415 
9. Hemsin 1100 0 0 0 1100 
10. Derepazarı 750 100 0 30 880 
11. İyidere 800 15 0 40 855 
12. Kalkandere 150 0 0 0 150 

Toplam 21355 218 225 705 22503 
                 Kaynak: TÜİK, 2006.                                                             
                 Not: Sıralama toplamda büyükten küçüğe yapılmıştır. 

Çizelge 6.34. Rize ili ilçelerinde yumurta üretimi (2004) 

İlçeler 
 
 Yumurta Tavuğu Sayısı 

Yumurta 
(Adet) 
 

1. Merkez 4500 481500 

2. Fındıklı 3100 465000 

3. Ardeşen 3100 310000 

4. İkizdere 1500 225000 

5. Çamlıhemşin 1655 215150 

6. Güneysu 1400 210000 

7. Pazar 1800 190000 

8. İyidere 800 120000 

9. Derepazarı 750 110000 

10. Hemşin 1100 100000 

11. Kalkandere 150 15000 

12. Çayeli 1500 1300 

Toplam 21355 2442950 
                                        Kaynak: TÜİK, 2006. 
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6.5. Alabalık Yetiştiriciliği 

Çamlıhemşin ilçesinin ekonomik faaliyetleri arasına sonradan katılan alabalık 

yetiştiriciliği son yıllarda popüler bir uğraş haline gelmiştir. Özellikle dağ ve yayla turizmi 

kapsamında ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yemek seçiminde alabalığa ayrı bir önem  

vermeleri bu faaliyetin ilçede tutunmasına yol açmıştır. Alabalık yetiştiriciliği için bol su 

taşıyan kaynak sularının olması yanında suyun oksijeni bol, soğuk, içilebilir nitelikte temiz ve 

berrak olması gerekir. Su sıcaklığının yılın her mevsiminde 14-15 derece dolayında olması en 

uygunudur. Yumurtlama ve yavru çıkışı için su sıcaklığı 7-15 derece arasında olabilir. Su 

sıcaklığının 20 dereceyi aşmamasının istenmesi ılık sularda oksijen miktarının düşük 

olmasındandır. Alabalıklar az oksijenli sulardan hoşlanmadıkları için başarılı bir üretim için 

bol su ve sıcaklığı 20 dereceden aşağı sular aranılır. En az 100 lt/sn su miktarına sahip olmak 

ideal bir alabalık üretim işletmesi kurmak için gereklidir. Daha az su miktarına sahip olan 

kaynaklarda da alabalık üretimi ele alınabilmekte ise de ısınma olabilmekte ve bu durum balık 

üretimi için tehlikeli bir ortam yaratabilmektedir (Tar-get, 2006). 

Fırtına Çayı ve kollarının taşıdığı sular yukarıda belirtilen niteliklere haiz oldukları 

için zaten alabalıkların doğal yaşam ortamı halindedir. Bu potansiyel Kaplıca, Dikkaya, 

Hoşdere, Şenyuva, Yukarışimşirli, Çat köylerinde kurulan sekiz alabalık çiftliği ile 

değerlendirilmekte ve yılda 233 ton alabalık üretilmektedir (Çizelge 6.35). 

Çizelge 6.35. Çamlıhemşin ilçesinde alabalık tesisleri 

 
Tesis adı 

 
Bulunduğu köy 

Alabalık Üretim Kapasitesi 
Ton/Yıl 

1. Ardesom Kaplıca Köyü 150 
2. Ayder Alabalık Çiftliği Kaplıca Köyü 8 
3. Kaptan Alabalık Çiftliği Dikkaya Köyü 3 
4. Osmanlı Doğa Alabalık Çiftliği Hoşdere Köyü 3 
5. Dere Ruba Alabalık Çiftliği Dikkaya Köyü 3 
6. Şenyuva Alabalık Çiftliği Şenyuva Köyü 60 
7. Tamara Alabalık Çiftliği Yukarı Şimşirli 3 
8. Çat Alabalık Çiftliği Çat Köyü 3 
TOPLAM  233 

           Kaynak: Rize İl Tarım Müdürlüğü, 2005. 
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Foto 6.10. Kaplıca köyü, Ayder alabalık çiftliği 

6.6. Ormancılık 

İlçe yüzölçümünün hemen hemen yarısının (% 49,5) ormanla kaplı olmasına rağmen 

ilçe ekonomisinde ormancılığın payı çok düşüktür. Yöre halkının yakacağı odun ile mesken 

yapımında kullandığı kereste 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 31 ve 32. maddelerindeki 

esaslar çerçevesinde ormandan karşılanmaktadır. Orman örtüsünün doğal kaynak olarak ilçe 

halkına sağladığı olanaklar sınırsız olmakla birlikte, ormandan para kazanmak bakımından 

sınırlılıkları bulunmaktadır. Her şeyden önce Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu ve Milli Parklar Kanunu yöre halkının ormandan para kazanmasını tümüyle 

engellemiştir.  

Çamlıhemşin ilçe merkezinde bulunan Orman İşletme Şefliğince ilçe nüfusundan 

sadece 3 kişi ormanda işçi olarak çalıştırılmaktadır. Bu işçilerden biri daimi kadroda, diğer 

ikisi geçici işçi olarak kadrosuz olarak görev yapmaktadırlar. 

Ancak, Çamlıhemşin ilçesi halkına doğrudan para kazandırmayan ormanlardan 2005 

yılında: 

• 1022 m3 Tomruk,  

• 109 m3  Maden direk 
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• 189 m3   Sanayi odunu 

• 151 m3  Kâğıtlık odun 

• 2325 m3 Lif yonga odun 

• 845 Ster Yakacak odun üretilmiş olup bunların satışından T.C. Devletinin 

genel bütçesine196.416.40 YTL kazandırılmıştır. 

6.7. Turizm ve Rekreasyon  

Turizm 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyanın önde gelen ekonomik 

sektörlerinden biri haline gelmiştir. Çünkü bir taraftan insanların turizm talebi her geçen gün 

artmakta, diğer taraftan da ülkeler, ekonomilerindeki çıkmazları turizm gelirleri ile aşmaya 

çalışmaktadırlar. Günümüzün kent insanı, düzenli boş zamana sahip oluşunun getirdiği 

avantajlarla uzun tatillerini değişik mekanlarda geçirmeyi arzu etmekte, bu da turistik 

mekanların çeşitlenmesini ve geniş alanlar kaplamasını kaçınılmaz kılmaktadır. Öte yandan 

alansal çeşitlenmeye turizm türlerinin de hızla çoğalması eşlik etmektedir. 

Turizm günümüzde, ekonomik ve sosyal yönden önemli bir faaliyet haline gelmiştir. 

Turizmden elde edilen gelir, bu ekonomik sektörün büyümesine bağlı olarak sürekli 

artmaktadır. Uluslararası turizmden 2004 yılında elde edilen gelir 623 milyar$’dır. Dünya 

Turizm Örgütü (WTO)’nün verilerine göre, aynı yılda uluslar arası turizme katılan insan 

sayısı ise  763 milyon kişidir. Turizm sektöründe, küresel işgücünün %11’i yani 200 

milyonun üstünde insan doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam edilmektedir.  

Türkiye, sahip olduğu turizm potansiyeli nedeniyle bu gelişmenin içinde yer 

almaktadır. Nitekim 2004 yılında ülkemize gelen yabancı turist sayısı 17.5 milyon, turizm 

geliri ise 15.9 milyar$ olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılı itibarı ile Türkiye, dünyada  en çok   

turist  alan  ülkeler arasında % 2,5’lik pazar payı ile 13.  sırada   yer   almıştır. Bunun yanında, 

en çok turizm  geliri elde eden 10 ülke arasında  ise  8. sırada bulunmaktadır. 

Türkiye turizminin hızlı gelişiminde, ülkenin sahip olduğu doğal ve kültürel turizm 

kaynaklarının yanı sıra, özellikle 1980’li yılların başından itibaren turizm sektöründeki altyapı 

yatırımlarının önemli bir rolü bulunmaktadır. Gelişmedeki diğer bir önemli faktör ise, deniz-

kum-güneşe dayalı kitle turizminin egemen olduğu ülkemizde, 1990’ların başından itibaren 

turizmi çeşitlendirme çalışmalarının başlamış olması ve yeni alanların turizme açılmasıdır. 
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Doğu Karadeniz Bölgesi ve bu bölgedeki Çamlıhemşin ilçesi de sahip olduğu doğal ve 

kültürel kaynaklar nedeniyle, önemli çekiciliklere sahip, alternatif turizm türleri bakımından 

önemli bir alandır. İlçe, başta dağ turizmi, yayla turizmi, termal turizm, kültür turizmi, ornito-

turizm, olmak üzere, rafting, heliski, kampçılık, fotoğrafçılık, dağ bisikletçiliği, gibi doğaya 

dayalı çeşitli rekreasyonel etkinliklerin yapılabildiği bir alandır. Yöredeki turizm kaynakları 

ve turizm faaliyetleri bu çerçevede sistematik olarak ele alınacaktır.  

6.7.1. Dağ Turizmi 

Doğal kaynaklar bölümünde de belirtildiği gibi, Kuzey Anadolu Dağları, batıdan 

doğuya doğru yükselerek Doğu Karadeniz Dağları kesiminde en yüksek seviyesine 

ulaşmaktadır. Doğu Karadeniz Dağları’nın Rize Dağları bölümünde ise yükseltisi 4000 

metreye yaklaşan doruklar yer almaktadır. Kaçkar Dağı (3932 m) ve Üçdoruk (Verçenik) 

Dağı (3711 m) bu silsiledeki en önemli yükseltilerdir. Bu yükseltideki dağların varlığı, 

dağcılar için tırmanış bakımından önemli bir çekiciliktir. Ayrıca gerek Kaçkar gerekse Bulut-

Altıparmak Dağları’nda yüksek dorukların yanı sıra güncel buzulların varlığı (Somuncu, 

1986:1; 1988:30-31), dağcılık sporu açısından yöreyi daha çekici kılmaktadır. Bu yönüyle de, 

Kaçkar, Bulut-Altıparmak ve Üçdoruk (Verçenik) dağları, dağcılık sporu bakımından 

ülkemizdeki önde gelen dağlar arasında yer almakta olup, turizm bakımından da önemli bir 

kaynak değerdir.    

Çamlıhemşin ilçesinin güney ve doğu kesimindeki yüksek dağ sıraları, dağcılar için 

zirve tırmanışı ve buzul tırmanışı yapabilme bakımından kaynak değer oluştururken, yörenin 

dağcılık sporu açısından cazip olan bir diğer tarafı ise, doğa yürüyüşü olarak da adlandırılan 

trekking için güzel manzaralı, uzun ve çeşitli zorluk derecelerine sahip çok sayıda rotanın 

bulunmasıdır. Akarsuların, şelalelerin, buzul göllerinin, ormanların, alpin bitki örtüsünün ve 

yaylaların eşlik ettiği, birbirinden güzel, doyumsuz manzaraya sahip tur rotalarının bolluğu, 

trekking bakımından yöreyi çekici kılmaktadır. Bu aktivite, gerek bireysel olarak yöreye 

gelenler gerekse turizm şirketlerinin düzenlediği turlarla gelen yerli ve yabancı turistler 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Yöredeki trekking turları, programın özelliğine göre, 

günübirlik yapılabildiği gibi 2-5 gün süren, uzun mesafeli etkinlikler şeklinde de 

yapılabilmektedir. Ayrıca, Ayder Yaylası, Kalerin Düzü, Kavran Yaylası, Ceymakçur 

Yaylası, Elevit Yaylası, Palovit Yaylası, Çat Köyü, Kaleköy, Mezovit (Öküzçayırı), Verçenik 

Yaylası gibi ana kamp alanları ve yaylalardan yakın çevreye yapılacak günübirlik yürüyüşler 
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için ise çok sayıda rota seçeneği bulunmaktadır. Yüksek zirvelere tırmanmak amacıyla yöreye 

gelen dağcılar, bu etkinliklerini dağların değişik yönlerinden gerçekleştirebilmektedirler. 

Zirve tırmanışında en çok tercih edilen yer, Doğu Karadeniz Dağları’nın en yüksek noktası 

olan Kaçkar Dağıdır.  

Kaçkar Dağı’na tırmanış ise genellikle iki şekilde yapılmaktadır. Birincisinde, dağcılar 

Artvin-Yusufeli ilçe merkezinden Kaçkar Dağı subölümü çizgisinin  güney kesimindeki 

Yaylalar (Hevek) köyüne gelmekte, oradan da yürüyerek 2750 m yükseltideki Dilberdüzü 

Mevkii’ne çıkmakta ve burada çadırlı kamp kurmaktadırlar. Zirve tırmanışının başlangıç yeri 

Dilberdüzü Mevkii olmaktadır. Dağcılar, tırmanışı tamamlandıktan sonra, geldikleri 

güzergahı kullanarak geri dönenler olduğu gibi, buradan başta Ceymakçur Aşıtı (3250 m) 

olmak üzere çeşitli geçitleri kullanarak ve yine tırmanış olarak nitelendirilebilecek bir 

etkinlikle Çamlıhemşin ilçesine geçenler de olmaktadır. Dağın Çamlıhemşin ilçesi bölümü, 

hem manzara açısından güney kesime oranla daha güzel olduğu için, hem de yaylalardan, 

kaplıcadan yararlanmaya kadar pek çok olanak sunduğu için, turistler tarafından tercih 

edilmektedir. Aynı rota trekkingçiler  tarafından da kullanılmaktadır. 

 

 

Foto 6.11. Kaçkar Dağı zirvesine  tırmanmak amacıyla 2750 m yükseltide kamp 

kurmuş dağcılar 
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Kaçkar Dağı’na ikinci tırmanış şekli ise, şu şekilde gerçekleşmektedir: Dağcılar Ayder 

Yaylası’na ulaştıktan sonra, ya buradan itibaren yürüyüşe başlamakta ya da Yukarı Kavran 

Yaylası’na kadar araçla gitmektedirler. Yayladan itibaren araba yolu sona erdiği için 

yürüyerek tırmanışta kullanılacak ana kamp yeri olan Öküzçayırı (Mezovit) Mevkii’ne (2750 

m) ulaşılmaktadır (Foto 6.11). Burada çadırlı kamp kurulmakta, zirve tırmanışı yapıldıktan 

sonra, aynı güzergahtan Ayder Yaylası’na geri dönülmektedir.  

Trekking etkinlikleri ise geniş bir alanda yapılabilmektedir. Bu etkinliklere katılanlar, 

yaylalardaki, köylerdeki otel ve pansiyonlarda konaklayarak doğa yürüyüşü yapabildikleri 

gibi, tıpkı dağcılarda olduğu gibi çadırlı kamp kurarak da bu aktivite yapılabilmektedir. 

Yörenin dağcılık etkinlikleri için giderek popüler bir alan haline gelmesi nedeniyle, son 

yıllarda yerli ve yabancı turizm şirketleri bu tip etkinlikleri organize etmekte ve paket turlar 

şeklinde pazarlamaktadırlar.      

6.7.2. Yayla Turizmi 

Yaylalar, ekonomik amaçla hayvancılık, bunun yanında bazı yörelerde kısmen tarım 

yapılan dönemlik ya da geçici yerleşmelerdir. Ülkemizdeki kimi yaylalar ise, eskiden beri 

dinlenme ve tatil yapma amacına yönelik rekreasyonel etkinliklere de konu olmaktadır. 

Özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgeleriyle Batı Anadolu’da ormanların içindeki ya da 

orman sınırının üstündeki yazları serin olan, temiz bir çevreye ve doğal güzelliklere sahip pek 

çok yayla, uzun yıllardır sayfiye amaçlı olarak kullanılmaktadır. Sözü edilen yaylalardan 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde olanların bir bölümü, son yıllarda geleneksel yaylacılık 

faaliyetinin dışında, turizme de konu olmaya başlamıştır (Somuncu, 1994:256; 1997:276; 

2005:107-108). Çamlıhemşin ilçesindeki yaylalar da bu yönüyle turizm bakımından kaynak 

değer niteliğine sahiptir.  

Alternatif turizm türlerinden biri olan “yayla turizmi”, yaylalarda konaklama, 

dinlenme, çevrede geziler yapma, gerek doğal gerekse kültürel amaca yönelik gözlemlerde 

bulunma, geleneksel yayla yaşamını izleme hatta bu yaşama aktif olarak katılma gibi 

etkinlikleri içermektedir. Bu bağlamda, Çamlıhemşin ilçesinin yaylaları, doğal güzellikleri, 

yaylalardaki geleneksel yaşam tarzı ve yayla konutlarının özgün mimari yapısı ile hem yerli 

hem de yabancı turistler için giderek daha popüler hale gelmeye başlayan çekiciliklerdir 

(Çizelge 4.7, 4.8 ve 4.9). 
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Çamlıhemşin ilçesinin yaylalarının tümü, doğal ve kültürel özellikleri nedeniyle, 

turizm potansiyeline sahiptir. Ancak söz konusu yaylalardan bazılarında  turizm ve 

rekreasyon faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşirken, bazılarında turizm henüz yeterince 

gelişmemiştir. Turizmin yoğun olarak yapıldığı yaylalar, ulaşım ve konaklama olanaklarına 

sahip olan yaylalardır. Bu yaylalar içinde önde gelenler, Ayder, Yukarı Kavran ve Pokut 

yaylalarıdır. Bunlardan Ayder Yaylası, turizm bakımından Çamlıhemşin ilçesindeki en 

önemli, Doğu Karadeniz Bölgesinde ise birkaç önemli yayladan biridir. Çünkü çok yüksek 

olmayan bir konumdaki Ayder Yaylası (1250 m), doğal güzellikleri ve geleneksel mimari 

özelliklere sahip ahşap konutları ile çekici bir alandır. Yaylanın bir diğer önemli özelliği ise, 

kıyı kuşağından itibaren yaylaya kadar asfalt yolun varlığı nedeniyle, ulaşımın kolay ve rahat 

olmasıdır. Yayladaki konaklama tesislerinin yanı sıra, lokantalar, zorunlu ihtiyaçların 

sağlanabileceği bakkal, manav, fırın, kasap vb. alışveriş birimleri, elektrik, iletişim için hatta 

internet cafe dahi bulunmaktadır. Ayder Yaylası sadece burada konaklayanlar için değil, 

çevredeki çok sayıda yayla için ulaşım, acil ihtiyaçların karşılanması vb. konularda adeta bir 

merkez durumundadır. Nitekim, 2006 yılı itibariyle Ayder yaylasında 12 lokanta, 6 market, 3 

manav, 9 turistik eşya dükkanı ve 1 adet ekmek fırını yaylacılara ve gelen turistlere hizmet 

vermektedir (Foto 6.12). 

 

 

           

Foto 6.12 Çamlıhemşin ilçesinde turizm bakımından büyük önem taşıyan Ayder Yaylası 
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Bu özellikleri nedeniyle Ayder Yaylası, ilçede en fazla ziyaretçi çeken yayladır. 

Yaylaya bireysel olarak gelen turistlerin yanında, turizm şirketlerinin organize ettiği turlarla 

gelen turistler de vardır. Turlarla gelen ziyaretçilerin yaylada kalma süreleri ve programları 

farklı olabilmektedir.   Bunları üç ana gruba ayırmak mümkündür: 

(1) Ayder’de bir ya da iki gün konaklamalı programlar (Bireysel ziyaretçiler bu süreyi 

daha uzun tutabilmektedirler). 

(2) Günübirlik ziyaret. Bu ziyaret şeklinde, gelen turistler sabahtan akşama kadar ya 

da yarım gün yaylada kalmaktadırlar. 

(3) Doğu Karadeniz Bölgesine yapılan turlar çerçevesinde, otobüslerle gelen gruplar 

çok kısa bir süre için yaylaya gelmekte, çevreyi gördükten sonra yayladan ayrılmaktadırlar. 

Turizm yapılan diğer yaylalara yol ulaşmakla birlikte, buraların yolu toprak olup, 

mevsim koşullarına bağlı olarak zaman zaman ulaşımda zorluklar da yaşanmaktadır. Sözü 

edilen yaylalardaki pansiyon ve otel türündeki konaklama tesisleri ve diğer hizmet birimleri 

ise Ayder Yaylası’ndaki kadar sayıca fazla ve fonksiyonel değildir.  

Sözü edilen yaylaların dışındaki tüm yaylalar, yöreye gelen yerli ve yabancı 

ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmektedir. Hatta dağcılar, trekkingçiler ve kampçılar başta 

olmak üzere bu yaylalarda çadırlarda ya da yayla evlerinde misafir olarak konaklayanlar da 

olmaktadır. Ancak bu nitelikteki ziyaretçi sayısı, turizmin gelişmiş olduğu yaylalara gelen 

ziyaretçi sayısı ile kıyaslanmayacak kadar azdır.   

İdari bakımdan köy ancak fonksiyon bakımından yayla özelliği gösteren Elevit 

(Yaylaköy), Çat ve  Kaleköy (Hisarcık) turizm ve rekreasyon bakımından önemli 

yerleşmelerdir. Bunlardan Çat ve Elevit, konaklama kapasitesi ve hizmet birimleri 

bakımından Ayder Yaylası kadar olanaklara sahip olmasa da otel, pansiyon,  lokanta, bakkal, 

kır kahvesi gibi hizmet birimlerinin bulunması nedeniyle, turizm açısından yöredeki önemli 

yerleşmeler arasındadır.      

Turizm/rekreasyon bakımından, Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde olduğu gibi, 

Çamlıhemşin ilçesi yaylalarında da son yıllarda dikkat çeken bir gelişme ise, yaylaların 

çoğunda, geleneksel yayla konutlarının dışında, ikinci ev niteliğine sahip konutların sayısının 
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artmış olmasıdır. Bu konutların bir kısmı, Rize ilindeki kasaba ve şehirlerde yaşayanlara ait 

olmakla birlikte, büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde yaşayan 

ailelere aittir. Ancak sözü edilen aileler, Çamlıhemşin ilçesinden büyük illere göç eden fakat 

memleketi ile bağlantısını kesmeyen kimselerdir. Yöre halkından olup büyük şehirlerde 

yaşayan ve maddi durumu iyi olan bu aileler, yaz tatillerini, geleneksel yayla meskenlerine 

göre daha muntazam ve daha fonksiyonel biçimde inşa edilmiş olan konutlarda geçirmeyi 

tercih etmektedirler (Foto 6.13). Son yıllarda Doğu Karadeniz bölgesine olan ilginin 

artmasına bağlı olarak, gerek bu tür konutların yapımında gerekse burada tatillerini  geçiren 

insan sayısında belirgin bir artış görülmeye başlanmıştır.  

 

Foto 6.13. Kaleköy’deki ikinci konut niteliğindeki yayla meskenleri 

Başta Ayder Yaylası olmak üzere, büyük yerleşim merkezlerine yakın ve ulaşımı 

kolay olan yaylalar ise, özellikle temmuz ve ağustos aylarında bu yerleşim yerlerinde yaşayan 

nüfus tarafından günübirlik ya da hafta sonu rekreasyon alanı olarak kullanılmaktadır.  

Çamlıhemşin ilçesindeki yaylalarda turizm ve rekreasyonun gelişmeye başlaması, 

yöredeki yaşam tarzı üzerinde etkili olmaya başlamıştır. Bu duruma en iyi örnek Ayder 

Yaylası’dır. Ayder yaylası 1990’lı yılların sonuna kadar, geleneksel yaylacılık faaliyeti ile 

turizmin bir arada yürütüldüğü bir yerleşim yeri durumundaydı. Bu döneme kadar yaylacılık 
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yapan aileler, nisan ayı ortasında yaylaya çıkmakta ve ekim sonuna kadar yaylacılık faaliyeti 

için yaylada kalmaktaydılar. Yine aynı dönemde yaylada otel ve pansiyonların bulunmasının 

yanında, bazı aileler kendi kullandıkları evlerinin bir bölümünü gelen turistlere pansiyon 

olarak kiralamakta idiler (Somuncu, 1994: 265). Ancak günümüzde yaylada hayvancılığa 

dayalı geleneksel ekonomik faaliyet neredeyse tümüyle ortadan kalkmıştır.  

Öte yandan Ayder Yaylası, geçmiş yıllarda daha yüksekteki yaylalara çıkışta ve bu 

yaylalardan köye dönüşte 15-20 gün süreyle konaklanılan ve bir basamak olarak 

kullanılmaktaydı (Somuncu, 1994:264). Ulaşım olanaklarının gelişmesi sonucu, bu durum da 

ortadan kalkmıştır. Zira köylüler, Ayder’den daha yüksekteki yaylalara göçte, eşyalarını ve 

hayvanlarını kamyonlarla taşımaktadırlar. Ayrıca Ayder Yaylasının tümüyle turizm 

fonksiyonuna sahip bir yerleşim yeri özelliği kazanması, yukarı seviyedeki yaylalara çıkış ve 

inişte, Ayder’in bir basamak olarak kullanılma durumunu ortadan kaldırmıştır. Çünkü Ayder, 

günümüzde artık tümüyle turizm fonksiyonuna sahip bir yerleşim yeri halini almıştır.    

6.7.3. Termal Turizm 

Çamlıhemşin ilçesindeki turizm kaynaklarından biri de Ayder Yaylası’ndaki 

kaplıcadır. Ayder  Kaplıcası, ülkemizdeki ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki en önemli 

kaplıcalardan biridir. Kaplıca suyunun sıcaklığı 55ºC, PH 8, radyoaktivite ise 21.4 

Eman/litredir. Su sodyumlu, sülfatlı ve radyoaktif bileşime sahiptir. Konu ile ilgili 

kaynaklarda, kaplıca suyunun romatizmal hastalıklara, kan dolaşımı ve kalp hastalıklarına, 

kadın hastalıklarına, sinir sistemi uyarılmasına olumlu etki yaptığı belirtilmektedir (Ülker, 

1988: 226-227). Bu nedenle de kaplıcaya nisan ayından başlayarak özellikle yaz aylarında 

yoğun bir ilgi olmaktadır. 

Yukarıda anlatılan özellikleri nedeniyle, Ayder Yaylası’nın bir bölümü 1987 yılında 

Bakanlar Kurulu kararıyla “Rize-Çamlıhemşin-Ayder Kaplıcası Turizm Merkezi” adıyla, 

turizm merkezi kapsamına alınmış ve planlaması yapılmıştır (Harita 5.10). Yaylada Orta 

Ambarlık Mevkii’nde İl Özel İdaresi’nce inşa edilmiş olan modern bir termal tesis 

bulunmaktadır. Tesis, 1993 yılından bu yana hizmet vermektedir. 

Ayder Yaylası’nda turizmin hareketlerinin başlangıcı, termal turizmle olmuştur. Bu 

anlamda turizmin geçmişi 1960’lı yıllara kadar uzanmaktadır (Somuncu, 1994: 266-267). 

Önceleri kaplıcadan Rize ve yakın illerden gelenler yararlanırken, günümüzde ulaşım ve 
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konaklama koşullarının iyileşmesi, modern bir termal tesisin varlığı nedeniyle (Foto 6.14), 

Türkiye’nin hemen her bölgesinden insanlar Ayder kaplıcasına gitmektedirler.  

 

 

Foto 6.14. Ayder kaplıcası 

6.7.4. Kültür Turizmi 

Çamlıhemşin ilçesi, tarihi eserleri, mimarisi, müziği, insanların giyim kuşamı, mutfak 

kültürü ve en önemlisi de yaşam tarzı ile kültür turizmi bakımından oldukça çekici bir alandır. 

İlçenin kültürel değerlerine olan ilgi, yörenin tanınmasıyla her geçen gün artmaktadır.  

İlçede biri Zilkale köyünde aynı adı taşıyan, diğeri Kaleköyü’nde “Kale-i Bala” 

ismiyle anılan iki tarihi kale bulunmaktadır. Zilkale, bölgenin en dikkate değer eserlerinden 

birisidir. İlçe merkezinin 15 km güneyinde, Fırtına Deresi vadisinin batı yamaçları üzerinde 

kurulmuştur. Kalenin üzerinde inşa edildiği sarp kaya kütlesi, denizden 750 m, dere 

yatağından yaklaşık 100 m yüksekliktedir. Doğal bir kaya kütlesi üzerinde kurulmuş olan 

kale; dış surlar, orta surlar ve iç kaleden meydana gelmektedir. Dış kalenin kapısına kuzeybatı 

yönündeki patika bir yolla ulaşılır. Bir teras yardımıyla orta surlar seviyesine çıkılmaktadır. 

Buradan ikinci kapı yardımıyla kale içerisine girilir. Orta kale içerisinde üç önemli yapı 
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bulunmaktadır. Bunlar muhafız binası, şapel ve başkuledir. Kulenin dört katlı olduğu, 

duvarlardaki hatıl izleri ve kiriş deliklerinden anlaşılmaktadır. İçerisinde ince bir bölüntü 

duvarı ve dolgu toprak vardır. Duvarlar üzerinde doğu yönünde kemerli pencereler, diğer 

taraflarda mazgal delikleri bulunmaktadır. Kulenin üstü bir teras şeklindedir. Duvarlar 

içerisinde dikey uzanan boru yuvalarının belki de kapanmış sarnıçlara su akıttığı tahmin 

edilmektedir (Foto 6.15). 

 

Foto 6.15. Zilkale’nin Çamlıhemşin-Çatköyü yolu üzerinden görünüşü 

Kale-i Bala ise, Çamlıhemşin İlçesi'ne 40 km uzaklıkta, Kaleköy sınırları içerisinde 

Fırtına Deresi'nin kaynaklarına hakim bir noktada kurulmuştur. Kaynaklarda geçen bir diğer 

adı da Varoş Kale'dir. Kalenin ana planı dikdörtgen olarak tanımlanabilir. Doğusu, güneyi ve 

kısmen kuzeyi sarp kayalıktır. Batı tarafı eğimli bir arazi üzerindedir. Giriş kapısı 
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kuzeybatıdadır. Kalenin kurulduğu yer ve duvar işçiliği bakımından Zil Kale ile benzerliği 

fazladır. Bu anlamda, Zil Kale ile aynı tarihlerde yapılmış olduğu düşünülmektedir. 

Fırtına Deresi ve kolları üzerinde  kemerli tarihi taşköprüler mevcuttur (Foto 6.16). 

Ayrıca Çamlıhemşin kasabası, köyler ve yaylalarda yöreye özgü geleneksel mimari tarzda 

inşa edilmiş çok sayıda mesken bulunmaktadır. Sözü edilen kültürel değerler, sahip oldukları 

özellikler nedeniyle, farklı statülerde koruma altına alınmıştır (Çizelge 5.40). 

 

 

Foto 6.16. Fırtına Deresi üzerindeki tarihi bir taşköprü 

Yöre halkının, özellikle de bayanların giyim kuşam tarzı, turistlerin çok ilgisini 

çekmektedir. Bunun yanında Doğu Karadeniz Bölgesi’ne özgü nefesli bir çalgı olan tulumla 

çalınan müzik ve bu müzik eşliğinde oynanan horon, ilçenin kültürel çekicilikleri arasındadır. 

Yaz mevsiminde yaylalardaki şenliklerde, hatta gün içinde dahi tulum eşliğinde horon 

oynayan insanları görmek mümkündür (Somuncu, 1989: 22). Yöre halkının gelen turistlere 

sıcak yaklaşımı nedeniyle, turistler bu tür etkinlikleri izleyebildikleri gibi, katılımcı da 

olabilmektedirler (Foto 6.17). 
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Yörede yetiştirilen ürünler ve bunlardan yapılan besinlere dayalı mutfak kültürü de 

turizm bakımından değer taşımaktadır. Özellikle köyler ve yaylalarda, gelen ziyaretçilere 

sunulan  tereyağ,  yöresel peynirler, bal, mısır unundan yapılan ekmekler, çeşitli yöresel 

yemekler, ilçeye gelen turistlerin ilgisini çekmektedir. Ancak kırsal alanlarda gıda 

maddelerinin üretiminde gerekli hijyenik koşullar sağlanamadığı, yiyeceklerin hazırlanması 

ve sunulmasında yeterli özen gösterilmediği için, yöresel mutfak kültürü gastronomi turizmi 

bağlamında değil, kırsal turizmi destekleyici bir ürün olarak değerlendirilebilir.   

Turizm yönüyle doğal kaynaklar bakımından çok zengin olan Çamlıhemşin ilçesinin, 

kültürel kaynaklar bakımından da böylesine zengin oluşu, alanın turizm değerini oldukça 

artırmaktadır.   

 

 

Foto 6.17. Avucur (Avusor) Yaylası’nda turistlerin de katılımı ile horon oynayan 

yayla halkı 

6.7.5. Ornito-Turizm 

Başta Kaçkar ve Soğanlı Dağları olmak üzere, Doğu Karadeniz Dağları, özellikle 

yırtıcı kuşların yoğun olarak kullandıkları bir göç yolu üzerinde bulunmaktadır (Yarar vd., 
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1997: 167). Bölgede kuzey kesimde Karadeniz ve onun güneyinde yüksek bir sıradağın 

varlığı, yırtıcı kuşları kuzey-güney doğrultusundaki vadileri takip etmeye zorlamaktadır. Bu 

nedenle göç eden kuşların bir huniden geçercesine yoğunlaştığı belirli alanlarda, yer yer 

binlerce yırtıcı kuşu bir arada görmek mümkün olmaktadır. Günümüze dek yapılan en 

kapsamlı sonbahar sayımında (1976 yılı), arı şahini (138,000), kara çaylak (5,775) ve şahinin 

(205,000) çoğunluğunu oluşturduğu 380,220 yırtıcı kuş sayılmıştır. Ancak geçen yıllar 

içerisinde birçok önemli göç vadisinin keşfedilmesi, bu rakamın çok daha yüksek 

olabileceğini göstermektedir. Bahar göçünde daha az kuş geçmektedir. 1994 yılında sekiz 

haftalık bir sayımda, başlıcaları yine arı şahini (25,183), kara çaylak (9,069) ve şahin 

(136,327) olmak üzere 205,131 kuş sayılmıştır. Doğu Karadeniz Dağları, Türkiye’de Avrasya 

Yüksek Dağlık (Alpin) biyomunu temsil etmesi dolayısıyla Özel Koruma Alanı statüsü 

kazanan tek alandır (Yarar vd., 1997:169).  

Yörenin bu özelliği, ornito-turizm açısından önemli bir kaynak değer niteliğindedir. 

Her yıl, büyük çoğunluğu yabancı olmak üzere çok sayıda amatör kuş gözlemcisi ve bilim 

insanı, Çamlıhemşin ilçesine gelmektedirler.  

6.7.6. Rafting 

Bir akarsu sporu olan rafting, ülkemizde, 1990’lı yılların başından itibaren alternatif 

bir turizm çeşidi olarak yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde rafting sporuna dayalı turizm 

faaliyeti, ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nde Çoruh Nehri’nde, Akdeniz Bölgesi’nde ise 

Köprüçay, Dalaman Çayı, Manavgat Çayı ve İç Anadolu’da Zamantı Nehri’nin belirli 

kesimlerinde yapılmaktadır.  

Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi ise, debisi, vadinin eğimi gibi nitelikler 

itibariyle rafting sporu bakımından potansiyel bir alan niteliğindedir. Son yıllarda akarsuyun 

belirli kesimlerinde rafting yapılmaya başlanmışsa da, katılımcı sayısı ve elde edilen gelir 

bakımından bunun henüz yukarıda belirtilen akarsular ölçüsünde olduğu söylenemez. Ancak 

gelecekte talebin artması olasılığı yüksektir (Foto 6.18). 
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         Foto 6.18. Fırtına Deresi’nde rafting sporu 

6.7.7. Heliski 

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar dağları, dağcılık, trekking, buzul ve kaya tırmanışı 

gibi spora dayalı turizm etkinliklerinin yanı sıra, kış mevsiminde kayak yapılabilen bir 

alandır. Ancak yörenin geleneksel kış turizmi merkezlerinden farkı, kar sporlarına dayalı 

konaklama ve mekanik tesislerin bulunmaması, aksine kayak yapmak isteyenlerin Ayder 

Yaylası’ndan helikopterle yüksek kesimlerdeki el değmemiş alanlara indirilmesi ve buradan 

kayarak aşağılara inilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu sportif etkinliğe heliski adı 

verilmektedir.  

İsviçre, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerdeki heliski tutkunu zengin turistler, 

20 Aralık - 5 Nisan döneminde uçakla Trabzon’a, buradan da karayolu ile doğrudan Ayder’e 

gelmektedirler. Ayder’de otelde konaklayan turistler, helikopterle yaklaşık 10 dakikalık 

uçuşlarla Kaçkar Dağları’nın zirvelerine taşınmakta ve buradan Kavran, Ceymakcur ve 

Avucur (Avusor) vadilerinde ve çok dik yamaçlarda adrenalin yükselten tehlikeli kayışlar 

gerçekleştirmektedirler. Kayakçı turistler zirvelerden sözü edilen vadilerdeki yayla 

meskenlerinin bulunduğu yere kadar kaymaktadırlar. Buraya kadar gelenler tekrar 

helikopterle yukarıya çıkarılmakta ve bu işlem sürekli tekrar edilmektedir. Bir günlük kayma 
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mesafesi 20 km.dir. İstanbul’daki bir turizm şirketinin organizasyonu ile gerçekleştirilen bu 

etkinlikler 6 günlük paket turlar şeklinde olup kişi başına maliyeti 6000 ABD dolarıdır. 

Günlük kayma limitinin (20 km) üstüne çıkıldığında turistlerden km başına 120 dolar ek ücret 

alınmaktadır (Foto 6.19 ve 6.20). 

 

 

 

Foto 6.19. Heliski yapan turistler Ayder Yaylası’ndan Kaçkar Dağı’nın zirvelerine 

helikopterle taşınmaktadır 

Bu tehlikeli kayışlar çığ olayını tetikleyerek yaban hayatı içindeki hayvanların 

yuvalarına zarar vermektedir. Bu nedenle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu 

tür etkinliklere sıcak bakmamaktadır. 
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Foto 6.20. Ayder’den Kaçkar zirvelerine kayakçı turist taşıyan uçuş halindeki 

helikopter 

6.7.8. Fotoğrafçılık 

Çamlıhemşin ilçesinin sahip olduğu doğal ve kültürel değerler, fotoğrafçıların ilgisini 

çekmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki amatör 

ve profesyonel fotoğrafçılık kulüp ve dernekleri, gruplar halinde yöreye fotoğraf turları 

düzenlemektedirler.  Bunun yanında benzer turları organize eden turizm şirketleri de vardır.  

6.7.9. Diğer Turizm Kaynakları ve Etkinlikleri 

Çamlıhemşin ilçesinin turizm kaynakları ve bu kaynaklara bağlı olarak yapılan turizm 

etkinliklerinin başlıcaları,  sistematik olarak anlatılmıştır. Ancak ilçenin turizm kaynakları ve 

bu kaynaklara bağlı olarak gerçekleşen turizm türleri, bunlarla sınırlı değildir. Yukarıda 

anlatılanlar en fazla talep olan turizm çeşitleridir. Bunların dışında, kampçılık, dağ 

bisikletçiliği, kayaklı dağcılık, amatör olta balıkçılığı gibi açık hava rekreasyonuna dayalı 

turizm faaliyetlerinin varlığını da burada belirtmek gerekir. Ancak bu etkinliklere katılım 

oranı diğerlerine göre şimdilik düşüktür.  
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6.7.10. İlçedeki Turizm Hareketleri  

İlçedeki turizm çeşitliliğinin artması ve turizmle ilgili altyapı olanaklarının her geçen 

gün iyileşmesi sonucunda, gelen turist sayısı da artış kaydetmektedir. Gelen turistlerin kökeni 

dikkate alındığı taktirde, Çamlıhemşin’de iç turizmin ağırlıkta olduğu görülmektedir. 

Nitekim, ilçede en çok turist çeken yer durumundaki Ayder Yaylası’na ilişkin veriler, bu 

görüşü doğrulayıcı niteliktedir (Çizelge 6.36). 

Çizelge 6.36. 2004 yılında Ayder Yaylası’ndaki otel ve pansiyonlarda konaklayan ve 
termal tesisten yararlanan turistlerin sayısı 

 Turist Sayısı % 
Yerli 80,960 79 
Yabancı 10,730 21 
TOPLAM 102,370 100 

         Kaynak: Çamlıhemşin Kaymakamlığı, 2005. 

   

Çizelge 6.37. Çamlıhemşin ilçesindeki otel ve pansiyonlarda konaklayan ve termal 
tesisten yararlanan yabancı turist sayısı ve  ülkelere göre oranları 

Oran (%) Sıra No 
 

Ülke 2003 2004 

2003 2004 

2003-2004 Artış oranı 

1 İsrail 520 4,375 75 48 89 
2 Yeni Zelanda 26 89 3.7 0.9 71 
3 Avustralya 21 210 3 2.3 91 
4 Kanada 16 180 2.3 2 92 
5 Fransa 24 350 3.4 3.9 94 
6 ABD 14 959 2 10.7 99 
7 Almanya 33 735 4.7 8.2 96 
8 İngiltere 5 559 0.7 6.2 99 
9 Slovakya 17 85 2.4 0.9 98 
10 Japonya 10 195 1.4 2.1 95 
11 G.Kore 9 245 1.3 2.7 97 
12 Çek Cumhuriyeti - 666 - 7.4 - 
13 İrlanda - 90 - 1 - 
14 Danimarka - 115 - 1.2 - 
15 Norveç - 60 - 0.6 - 
16 S.Arabistan 1 24 0.1 0.2 96 
GENEL TOPLAM 696 8,937* 100 100  

                      Kaynak: Çamlıhemşin Kaymakamlığı, 2005.  

                 * 2004 yılında ilçede konaklayan yabancı turist sayısında çizelge 6.36 ile çizelge 6.37’deki rakamlar birbirinden 

farklılık göstermektedir. Bu farklılığın verinin alındığı kaynaktaki hesaplama hatasından ileri geldiği düşünülmektedir. 

 

2004 yılında nisan ve eylül ayları arasında Ayder Yaylası’ndaki otel ve pansiyonlarda 

konaklayan ve termal tesisten yararlanan 102,370 ziyaretçinin %79’u yerli, %21’i ise yabancı 

turistlerden oluşmaktadır. Bu durum yöredeki turizm faaliyetinin geçmişte olduğu gibi 

günümüzde de ağırlıklı olarak iç turizme hitap ettiğini göstermektedir (Somuncu, 1994:270). 

Bununla birlikte, geçmiş yıllarla bir kıyaslama yapıldığı taktirde, son birkaç yıldır yabancı 

turistlerin de sayıca arttığını da belirtmek gerekir. Çünkü iletişim olanaklarının gelişmesi, 

yörenin tanınmasında önemli rol oynamıştır. Internet, televizyon ve basılı yayın organlarının 
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yörenin tanıtımında önemli rolü olmuş, olmaya da devam etmektedir Üstelik yabancı turist 

profilinde geçmişe oranla giderek çeşitlenme görülmektedir (Çizelge 6.37).  

6.7.11. Turizm Altyapısı 

Bir alanda turizmin gelişebilmesi için üç temel ögenin bir arada bulunması 

gerekmektedir. Bunlar: Çekicilikler, erişilebilirlik yani ulaşım ve konaklama olanaklarıdır. 

Çamlıhemşin ilçesi bu anlamda değerlendirildiği takdirde, değişik özellikteki çekicilikler, 

yukarıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ulaşım durumu ise,  ilçe genelinde çok iyi 

sayılmamakla birlikte, yöredeki turizm çeşitleri bakımından bu olumsuz bir durum değildir. 

Çünkü doğaya dayalı turizm çeşitlerinde kitle turizminde olduğu gibi bir ulaşım tarzı 

beklenmemelidir. Konaklama olanaklarında ise giderek daha iyi bir durumun varlığından söz 

etmek mümkündür.    

Çamlıhemşin ilçesinde kasaba, köyler ve yaylalarda,  toplam 32 adet otel ve pansiyon 

yer almaktadır. Bu konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesi ise 856’dır (Çizelge 6.38).  

İlçedeki konaklama işletmelerinin hiçbiri turizm işletme belgeli değildir. Birkaç otelin 

dışındaki  tüm konaklama tesisleri, aile işletmesi şeklindeki, temel ihtiyaçlara kısmen cevap 

verecek düzeyde, basit mekanlardır. Konu bu yönüyle değerlendirildiği takdirde, konaklama 

işletmelerinin büyük çoğunluğunun uluslar arası turistlere hizmet verecek temel 

standartlardan yoksun olduğu söylenebilir. Bu durum ise, yöre turizminin gelişimi konusunda 

olumsuz bir faktördür.  
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Çizelge 6.38. Çamlıhemşin ilçesinde bulunan otel ve pansiyonların yatak kapasiteleri 
 

Sıra 
No 

Otel-Pansiyon Adı Yatak Kapasitesi 

1 Ahşap Pansiyon 30 
2 Altıparmak Otel 30 
3 Ayder Otel 25 
4 Ayder Yaylacı Otel 25 
5 Bozacı Pansiyon 10 
6 Cancık Otel 15 
7 Cihan Otel 30 
8 Çağlayan Otel 25 
9 Doğa Harikası Pansiyon 28 
10 Dolunay Apart Pansiyon 5 
11 Fora Pansiyon 16 
12 Haşimoğlu Otel 150 
13 İnka Dağ Evi 12 
14 İstanbul Otel 15 
15 Kardelen Pansiyon 10 
16 Karvansaray Oteli 25 
17 Koru Otel 35 
18 Köksal Pansiyon 26 
19 Kuşpuni Pansiyon 25 
20 Liligum Pansiyon 20 
21 Pirikoğlu Otel 25 
22 Saray Otel 40 
23 Serender Pansiyon 25 
24 Sis Otel 70 
25 Toşi Otel 15 
26 Üçhanlar Pansiyon 15 
27 Yeşil Vadi Otel 15 
28 Zirve Ahşap Pansiyon 15 
29 Doğa Pansiyon 28 
30 Fırtına Pansiyon 13 
31 Kalegon Pansiyon 20 
32 Çam Otel 18 
Toplam 856 

                          Kaynak: Çamlıhemşin Kaymakamlığı, 2005. 
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7.BÖLÜM 

ARAZİ KULLANIM KARARI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖNERİLER 

 

Çamlıhemşin ilçesinde olduğu gibi, ekonomileri büyük oranda tarım ve hayvancılığa 

dayalı olan kırsal alanlar, zengin doğal potansiyele sahip olmalarına rağmen, günümüzde 

sosyo-ekonomik gelişmelerin yeterli oranda yansıma bulamadığı alanlar haline gelmiştir. Bu 

değişim, ilçedeki arazi kullanımı ve temel ihtiyaçların karşılanmasında öne çıkan faaliyetler 

üzerinde etkili olmuş; doğal ve kültürel potansiyele bağlı olarak sonradan gelişen turizm ve 

rekreasyon, ilçedeki ekonomik faaliyetler arasında yerini almıştır. Bu nedenle, Çamlıhemşin 

ilçesinde yaygın olarak sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin turizm ve rekreasyonla 

birlikte yürütülmesi kaçınılmaz olmuştur.  

Bu gelişmeler doğrultusunda tarımın, hayvancılığın (arıcılık, büyükbaş-küçükbaş 

hayvancılık, kültür balıkçılığı), turizm ve rekreasyonun ilçenin doğal ve beşeri kaynaklarına 

bağlı olarak mevcut arazi bölünüşü içindeki yerleri daha önceki bölümlerde tespit edilmiştir. 

Bu bölümde, doğal ve beşeri kaynak envanterine bağlı kalarak, sahada yapılan gözlem ve 

incelemelerle uygulanan SWOT analizine göre ilçede en uygun arazi kullanımının nasıl 

olacağı konusu ele alınmış ve coğrafi bakış açısıyla ilçedeki arazi kullanımının 

yapılandırılmasıyla ilgili öneriler geliştirilmiştir.  

 
7.1. Tarım İçin Uygulanan SWOT Analizi ve Elde Edilen Sonuçlar 

 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

� İlçenin kuzeybatı kesiminde yer alan tarım 
alanları için uygun doğal koşulların varlığı, 

� Çay tarımının yöre halkı için önem 
taşıması, 

� İlçenin kuzeybatı kesiminin uygun ulaşım 
ağına sahip olması, 

� Kivinin çayla birlikte yetiştirilebilmesi, 

� Çay sanayinin bu bölgede kurulmuş olması, 

�  Çay tarımını destekleyen yüksek öğretim 
kurumu ve araştırma enstitüsünün yörede 
yer alması. 

 

� Çamlıhemşin ilçesinde tarımsal faaliyetlerin 
sınırlılığı ve yetersizliği, 

� Çayın sık aralıklarla hasat yapılması, 

� Kivinin yeni bir ürün olması ve çiftçinin bu 
ürünü yeterince tanımaması, 

� Tarım arazilerinin küçük ve parçalı bir yapıya 
sahip olması, 

� Tarımsal nüfusun büyük bir çoğunluğunu yaşlı 
ve kadın nüfusun oluşturması, 

� Uzun ömürlü bir tarım planlamasının olmaması, 

� Tarımda sivil örgütlenmenin yokluğu. 
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Fırsatlar Tehditler 

� Çay endüstrisinde özel sektörün 
yatırımlarının artmış olması, 

� İç piyasada çaya olan talebin artışı, 

� Kivi için piyasa talebinin yükselmesi, 

� Yerel ve geleneksel üretim 
potansiyellerinin harekete geçirilebilir 
olması, 

  
� Çiftçilerin bilinçlenme isteğinin artması ve 

bunu ihtiyaç olarak görme eğilimi, 
 
� Özel sektörün kırsal alanda yatırım yapma 

eğiliminin artması ve buna yönelik 
teşvikler. 

 

� Göçler sonucu tarımda çalışan genç nüfusun 
giderek azalması ve çalışan nüfusun giderek 
yaşlanması, 

 
� Tapu ve kadastro çalışmalarının henüz 

tamamlanamaması, zilyed yoluyla arazi 
kullanımının sürmesi, 

 
� Çay destekleme politikalarındaki istikrarsızlık, 

 
� Uygun koşullar taşımayan alanlarda yeni çay 

alanlarının oluşturulması, 

� İthal çayların iç piyasaya girmiş olmasının 
yarattığı rekabet. 

 
 

SONUÇ 

 

� Uzun ömürlü tarımsal planlamaların uygulamaya konulması, çay için uygun koşullar taşımayan 
kesimlerde yeni çay alanlarının oluşturulması, çay destekleme politikalarındaki istikrarsızlıkların 
giderilmesi durumunda çay tarımından elde edilecek gelirlerde artış sağlanabilir.  

� İlçenin ekolojik koşulları kaliteli çayların yetiştirilmesi bakımından çok uygun olmasına rağmen, çay 
bahçelerinin küçük ve çok parçalı olması yüzünden daha fazla gelir sağlamak amacıyla yıl içinde en az 
üç kez çay hasadı yapılmaktadır. Ayrıca hasatta çay yaprakları elle toplanmak yerine makaslarla 
kesilmektedir; bu da çayın kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Çayın yılda 1-2 kez elle hasat 
edilmesi, ürünün kalitesini ve satış fiyatını artıracak, gerek iç gerekse dış pazarda rekabet şansını 
yükseltecektir.  

� İlçenin ekolojik koşulları kivinin yetişmesine uygundur ve kivi hem ekonomik getirisi fazla olan hem 
de iç talebin yükseldiği bir meyvedir. Tıpkı Rize’de çay tarımının başladığı dönemde olduğu gibi, kivi 
yetiştiriciliğinde de üreticilerin bu bitkinin üretiminde istikrar sağlanıncaya kadar devlet tarafından 
desteklenmesi uygun olacaktır.  

� İlçede kivi tarımının yaygınlaşması, çiftçinin gelirinin artmasına katkıda bulunacağı gibi, tarımsal ürün 
deseninin çeşitlenmesini de sağlayacaktır. Bu durum tek ürüne dayalı tarımsal yapıdaki risk 
olasılıklarını da ortadan kaldıracaktır. 

 
 

 
 
 



 306 

7.2.Hayvancılık İçin Uygulanan SWOT Analizi ve Elde Edilen Sonuçlar 
 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

� İlçenin yaylalar kuşağında, varolandan daha 
fazla sayıda büyükbaş hayvanı besleyecek 
kapasitede ve nitelikte otlak alanlarının 
varlığı, 

� İlçenin doğal koşullarının arıcılığa 
uygunluğu, 

� Akarsu özelliklerinin kültür balıkçılığına 
uygunluğu, 

� Rize il merkezinde Su Ürünleri Fakültesi’nin 
varlığı, 

� Halkın arıcılık konusunda deneyimli olması. 

 

� Arazinin büyük kesiminin sarp, engebeli ve 
ormanlık oluşu, 

� Hayvancılık faaliyetlerinin aile tüketimine 
yönelik yürütülmesi, 

� Arıcılığın modern yöntemlerle yapılmaması, 

� Üretilen arıcılık ürünlerinin markalaşmamış 
olması, 

� Hayvancılıkla ilgili sivil örgütlenmenin 
olmayışı, 

� Ürünlerin pazarlanabileceği alanlarının 
uzaklığı, 

� Kültür balıkçılığının yeni bir ekonomik 
faaliyet olması. 

 

 
 

Fırsatlar Tehditler 

� Yerel ve ülkesel ölçekte hayvansal ürünlere 
olan talebin artması, 

� Resmi kurumların arıcılığı desteklemesi, 

� İlçede üretilen bala talebin yüksek oluşu, 

� Arıcılığın çok düşük maliyetli  yatırımlarla 
gerçekleştirilebilecek ekonomik bir faaliyet 
olması, 

� Arıcılığın kadınlar tarafından da yapılabilen 
bir faaliyet olması, 

� Kültür balıkçılığına olan talebin artması. 

 
� Göçler sonucu hayvancılıkla uğraşan genç 

nüfusun giderek azalması ve çalışan nüfusun 
giderek yaşlanması, 

 
� Koruma alanlarında uygulanan hukuksal 

yaptırımların mera alanlarının kullanımında 
sorunlar yaratması, 

 
� Tapu ve kadastro çalışmalarının 

tamamlanmamış olmasının otlak alanlarında 
yarattığı mülkiyet sorunu,  

� Ahır dönemi için, hayvan yeminin yüksek 
fiyatlarla ilçe dışından temin edilmesi, 

� Yerel hayvansal ürünlerin rekabet gücünün 
azlığı, 

� Büyükbaş hayvan sayısının geçmişe göre 
azalma eğilimi içinde oluşu. 
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SONUÇ 

� İlçenin güney kesimindeki yayla alanlarında verimli meraların varlığı büyükbaş hayvancılık için 
önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.  

� Yapılacak hukuksal düzenlemelerle ilçe halkının yaylalardaki mera alanlarından verimli biçimde 
yararlanmaları sağlanarak, teşvik ve kredilerle büyükbaş hayvan sayısı artırılıp ilçedeki büyükbaş 
hayvancılık eskiden olduğu gibi geliştirebilir.  

� İlçenin doğal koşullarının arıcılığa uygunluğu, ilçede üretilen bal ve diğer arıcılık ürünlerine olan 
talebin yüksekliği, bu faaliyetin kadınlar tarafından da yapılabilmesi, önemli bir fırsattır. 

� Arıcılığın modern yöntemler  uygulanarak yaygınlaştırılması halinde önemli bir gelir kaynağına 
dönüşmesini sağlayabilir.  

� Hayvancılık faaliyetinde sivil örgütlenmenin sağlanması, ürünlerin markalaştırılması, modern 
pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, ürünlerin rekabet gücünü artıracağı gibi, bu faaliyet önemli bir 
gelir kaynağına dönüştürülebilir. 

 
 

 
7.3 Turizm-Rekreasyon İçin Uygulanan SWOT Analizi ve Elde Edilen Sonuçlar 

 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

� İlçenin doğal ve kültürel kaynaklarının turizm 
ve rekreasyon faaliyetlerine uygunluğu, 

� Yöresel mimari, tarihi ve kültürel varlıkların 
bulunması, 

� İlçenin zengin folklorik özelliklere sahip 
olması, 

� İlçenin eko turizm başta olmak üzere 
alternatif turizm türlerine uygunluğu, 

� Halkın turizme bakış açısının olumlu olması, 

� Sıcak su kaynaklarının varlığı, 

� Doğal güzelliklere sahip yaylaların çokluğu, 

� Milli parkın varlığı, 

� Yüksek doruk ve buzulların varlığı, 

� Yöre halkının turizm bakımından girişimci 
olması. 

 

� İklim özelliklerinin turizm yapılabilecek 
süreyi kısıtlaması, 

� Mevcut yolların kalitesiz ve yetersiz oluşu, 

� Tesis yetersizliği, 

� Nitelikli turizm personelinin olmayışı, 

� Hizmet kalitesinin düşüklüğü, 

� Tanıtımın yetersiz olması, 

� Turizmde planlamanın olmaması, 

� Tüm yayla alanlarında turizm tesisi 
yapılmasına izin verilmemesi. 
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Fırsatlar Tehditler 

� Türkiye’de doğa turizmine olan talebin 
artması, 

� İlçenin turizm açısından ön plana çıkması, 

� Türkiye’de turizmin gelişmiş olduğu alanlara 
göre ilçede tatil maliyetinin göreceli olarak 
düşük olması. 

 

� Turizmin plansız gelişmesi, 

� Heliski tipinde doğa turizmine aykırı turizm 
biçimlerinin gelişiyor olması, 

� Tüm yaylaların ulaşıma açılma riski taşıması, 

� Milli Park planlamasının tamamlanamaması, 

� Yayla alanlarında çarpık yapılaşmanın artışı, 

� Çevre kirliliğinin giderek artış göstermesi. 

 

 
 
 

SONUÇ 

� İlçedeki doğal ve kültürel kaynakların turizm için yüksek potansiyel teşkil etmesi, ilçe halkının turizm 
faaliyetlerinde girişimci ruha sahip olması, ülkede artan doğa turizmi talebiyle birleştirildiğinde ilçenin 
ekonomik kalkınmasında önemli bir araç olabilir. 

� Türkiye’nin turizm bakımından gelişmiş diğer turizm yörelerine göre, ilçede nispeten düşük maliyetli 
turistik etkinlikler sunulması turizmin gelişmesinde bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 

� Yöredeki turizm arzının niteliği kırsal ve eko turizmin sağlıklı gelişmesine temel teşkil edebilir. 

� Bölgedeki tesis yetersizliği ve nitelikli personelin bulunmayışı, turizmde hizmet kalitesinin 
düşüklüğüne neden olmaktadır. Bu yörede turizmle ilgili bir eğitim kurumunun faaliyete geçmesi ve 
buradan mezun olacak öğrencilerin bölgedeki tesislerde çalışmasının sağlanması, hizmet kalitesini 
artıracağı gibi, istihdam da yaratacaktır. 

� Turizmle ilgili planlama çalışmalarının tamamlanması, alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve tanıtıma 
önem verilmesi halinde mevcut olumsuzluklar olumlu hale dönüştürülebilir. Tüm yaylaların motorlu 
taşıt ulaşımına açılacak olması eko turizme zarar verecektir. 
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7.4. Arazi Kullanımına Yönelik Öneri Nitelikli Kararlar 

(1) Çamlıhemşin ilçesi alanı içinde değişik büyüklükte ve farklı fonksiyonlara sahip 

kırsal yerleşmeler ile bunların çevrelerinde tarım alanları, ormanlar, meralar gibi geniş kırsal 

alanlar mevcuttur. Doğal kaynak yönünden yüksek potansiyele sahip bu alanlar, 

sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde ve verimli bir şekilde kullanılmamaktadır. Mevcut arazi 

kullanım şekli, arazide kaynak kayıpları, ekonomik-ekolojik zararlanmaya yol açmaktadır. 

(2) Çamlıhemşin ilçesinde kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi ve doğal kaynakların 

sürdürülebilir biçimde kullanılabilmesi için bu projenin bulguları ışığında, üst ölçekteki Doğu 

Karadeniz Bölgesi Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) ile uyumlu ve birbirini destekleyecek 

şekilde arazi kullanım planlamasının yapılması gerekmektedir.  

(3) İlçede arazi kullanım planlamasının yapılması ve planın önerdiği hedeflere 

ulaşılabilmesi için, planlama kararlarının çok yönlü, çok boyutlu ve multidisipliner çalışmalar 

sonucunda ele alınması gerekmektedir. 

(4) Kitamura ve Kobayashi (1994), kırsal alan kullanım planlamasında;  

• Büyük ölçekli alan kullanımı, 

• Orta ölçekli alan kullanımı, 

• Küçük ölçekli alan kullanımı şeklinde üç farklı seviye belirlemiştir. 

 Bu yaklaşıma göre; büyük ölçekli alan kullanım planlaması, değerlendirme ünitesi 

olarak “Bölge (Region)”yi ele alır ve arazi kullanımı için bölgenin taşıyacağı genel 

karakteristiğe karar verir (Çalışma ölçeği: 1/50.000).  

Orta ölçekli alan kullanım planlaması, değerlendirme ünitesi olarak “Alan (Area)”ı 

ele alır ve temel alan kullanım desenini belirler (Çalışma ölçeği 1/10.000-1/5.000). 

Küçük ölçekli alan kullanım planlamasında ise, değerlendirme ünitesi olarak “Parsel 

(Lot)” ele alınır. Mülkiyet deseni ile ilişkilendirilerek parsel ölçeğinde karar alınır (Çalışma 

ölçeği 1/1.000-1/500).  

Bu bağlamda; Kitamura ve Kobayashi’nin (1994) sürdürülebilir kırsal kalkınmayı 

sağlamak amacıyla oluşturulmasını önerdiği alan kullanım sistemi çerçevesinde; Çamlıhemşin 
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ilçesinin sahip olduğu doğal ve beşeri kaynak potansiyeline bağlı olarak, tarımsal alan 

kullanım desenini oluşturan çay, kivi, mısır, sebze  bahçeleri gibi birimler ile civar ilçelerle 

birlikte ortak kullanılan yaylalar, küçük ölçekli alan kullanım planlaması çerçevesinde 

“Parsel”; Çamlıhemşin ilçesinin genel alan kullanım deseni, orta ölçekli alan kullanım 

planlaması çerçevesinde “Alan”; Doğu Karadeniz Bölgesi ise, büyük ölçekli alan kullanım 

planlaması çerçevesinde “Bölge” olarak değerlendirilmelidir.  

(5) İlçedeki temel ekonomik faaliyet son yıllara kadar tarım ve hayvancılık iken, 

turizmin de giderek ekonomik yapıda önem kazanmaya başladığı saptanmıştır. Ülkemizde 

kitle turizminin egemen olduğu kıyı yörelerinde, sözü edilen ekonomik faaliyetlerin birbiriyle 

çelişmesi ve de turizmin tarım ve hayvancılık aleyhine bir gelişme göstermesine karşılık, 

dağlık bir yöre olan ve doğa turizminin önem kazanmaya başladığı Çamlıhemşin ilçesinde bu 

faaliyetler birbirini bütünleyici niteliğe sahiptir. Planlamada bu faktör dikkate alınmalıdır.  

(6) Türkiye’de alan korumaya yönelik yasaların bir bölümü çağdaş özelliklerden 

uzaktır. Bu yasalara dayalı olarak yapılan planlarda konunun salt fiziki boyutu ele alınıp 

sosyal boyutu göz ardı edilmektedir. Bu hususla ilgili yasalar ve bu yasalara dayalı 

uygulamalar, korunan alanlarda yöre halkını koruma konusunda katılımcı olmaya 

özendirmediği için, koruma gerçekçi olmaktan uzak olabilmektedir. Çamlıhemşin ilçesinde de 

bu durum saptanmıştır. Başta Kaçkar Dağı Milli Parkı olmak üzere, değişik alanlardaki farklı 

koruma statüleri, halkın geleneksel ekonomik faaliyetlerini ve yaşam tarzını kısıtladığı için, 

yerel halk korunan alanlar konusunda kamu yöneticileri ile çatışmaktadır. Bu durum yerel 

halkın koruma konusunda bilinçsiz olmasından kaynaklanmaktadır. Henüz tamamlanmamış 

olan Kaçkar Dağı Milli Parkı uzun devreli gelişim planı (master plan) ivedilikle 

tamamlanmalıdır. Bunun yanında alanın fiziki özelliklerinin yanı sıra ekolojik, sosyal ve 

ekonomik boyutlarını da gözeten “bütüncül bir alan yönetim planı”nın yapılması zorunludur. 

Bunun yanında yerel halkın koruma konusunda eğitilmesi gerekmektedir.  

Ülkemizde milli parklar başta olmak üzere diğer korunan alanlarda yasal mevzuat 

koruma konusunda yeterli gözükmekle birlikte uygulamada yetersizlikler bulunmaktadır. 

Kaçkar Dağı Milli Parkı da aynı özelliklere sahiptir. Alanın 1994 yılında milli park ilan 

edilmesine karşın, bugüne kadar tam anlamıyla denetlenemediği tarafımızdan 

gözlemlenmiştir. Bu bağlamda ciddi bir denetim mekanizmasının bu sahada kurulması, 

koruma alanlarında uyulması gereken kurallar ve yaptırımların yöre halkına duyurulması 

gerekmektedir. 
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(7) İlçede mera alanlarının kullanımı herhangi bir planlamaya dayandırılmadan 

geleneksel tarzda sürdürülmektedir. Bu nedenle gerek köyler civarındaki otlak alanları 

gerekse ortak mülkiyet içinde yer alan yaylalar, koruma-kullanım ilkeleri çerçevesinde ele 

alınarak özel amenajman planları yapılmalıdır.  

(8) İlçede, tapu ve kadastro çalışmaları bir an önce tamamlanarak, yaylalardaki otlak 

alanlarının mülkiyet sorunları giderilmelidir. Öte yandan korunan alanlarda yaşayan 

insanların, geçmişten bu yana sürdürdükleri, ekonomik faaliyetleri tümüyle yasaklamak, 

yerine koruyarak kullanma anlayışı benimsenmelidir. 

(9) Yöre, iç turizmin yanında son yıllarda dış turizm bakımından da büyük bir taleple 

karşı karşıya kalmıştır. Ancak, büyük bir ekonomik kaynağı içeren bu potansiyel gereği gibi 

değerlendirilememektedir. Turistik ve rekreasyonel aktivitelere açılan bu alanlarda plansız bir 

gelişim izlenmesi nedeniyle, çevresel bozulmalar meydana gelmektedir. Günümüzdeki 

uygulamalara bakıldığında, turizmin planlama ve altyapıdan yoksun şekilde geliştiği ve 

sadece tanıtımla gelişeceği anlayışı yaygındır. Bu nedenle de hedef kitlenin talepleri 

karşılanamadığı gibi, yöre halkından ve kullanıcılardan kaynaklanan çevresel bozulmalar 

artan bir hızla devam etmektedir. Turizm ve rekreasyonel etkinliklerin ilçe ekonomisine katkı 

sağlaması, bunun yanı sıra doğal ve kültürel çevrenin bozulmaması için, kaynakların tespiti – 

planlama – altyapı yatırımları – tanıtım ve pazarlama sürecinin izlenmesi gerekmektedir.  

 (10) Sel, heyelan ve çığ felaketleri yörenin en önemli sorunları arasındadır. Bu 

felaketlerin etkilerini asgari düzeye indirgemek için afet yönetim planı hazırlanmalı ve acilen 

uygulamaya geçirilmelidir. 
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8.BÖLÜM 

SONUÇ 

Rize ili Çamlıhemşin ilçesinde doğal ve beşeri kaynakların belirlenmesi amacıyla 

hazırlanan bu araştırma projesinde lokasyon ve sınırlandırma, jeolojik ve jeomorfolojik yapı, 

iklim, bitki örtüsü, yaban hayatı, toprak örtüsü ile nüfus ve yerleşme konuları ilçenin arazi 

kullanımına yönelik olarak ele alınmıştır.  

Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınma kapsamında yeniden yapılandırılmasında ele 

alınan sahaların  doğal ve beşeri kaynak potansiyelleri ile mevcut arazi bölünüşünün ve 

kullanım durumunun tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. İl gelişme planlarının alt 

ölçeğinde ilçe bazında bir model oluşturacak tarzda tamamlanan bu projede Çamlıhemşin 

ilçesinin idari sınırları dahilindeki sahada coğrafi yönden doğal ve beşeri kaynak tespiti 

yapılmıştır. Çamlıhemşin kasabasının belediye yönetim alanı ile köylerin yönetim alanlarına 

ve ortak kullanım alanı halindeki yayla alanlarına kadar inilerek yapılan bu envanter çalışması 

kırsal arazi kullanım planlaması için sağlam bir coğrafi altlık oluşturmaktadır. 

8.1. Doğal ve Beşeri Kaynakların Belirlenmesi ile İlgili Sonuçlar 

(1) Türkiye’nin coğrafi bölge sistematiğine göre Doğu Karadeniz Bölgesinin Rize-

Hopa Yöresinde Rize il sınırları içinde yer alan Çamlıhemşin ilçesi, kuzeyde Fırtına Deresi 

vadisinde 200 metreden başlayıp güneydoğuda Kaçkar zirvesinde 3932 metreye kadar 

yükselmektedir.  Mesozoik yaşlı (Jura-Kretase) volkanik formasyonlardan oluşan ilçe arazisi, 

Fırtına Deresi ve kollarının kazmış oldukları derin vadilerle dilimler halinde parçalanmış olup 

925,4 km2’lik yüzölçüme sahiptir. Eğimlerin giderek arttığı güney kesimde, Altıparmak-

Bulut-  Kaçkar-Göller-Dilek-Tatos-Verçenik-Cimil Dağları yer almaktadır. Bu dağların 

zirveler kuşağının kuzeye bakan yamaçlarında buzul aşındırması sonucu çok sayıda sirk 

(buzul) gölü ile tekne şekilli vadiler yer alırken, ilçenin orta ve kuzey kesimleri akarsu 

aşındırmasıyla ilgili sırt ve vadilere sahne olmuştur. 

(2) Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde genel hatlarıyla yarı okyanusal, yarı 

kontinental bir iklim hüküm sürmektedir. Kıyıdan 1000 metreye kadar olan kesimlerde ılıman 

yağışlı iklim görülürken, 1000-2000 metre arasındaki sahada ılıman özellikler tedricen 

azalmakta; 2000 metrenin üzerindeki yüksek sahada ise yarı kontinental dağ iklimine 

dönüşmektedir. Buna bağlı olarak yıllık ortalama sıcaklığın kıyıdan itibaren 1000 metreye 
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kadar olan kesimler için 8-10 °C, yıllık yağış tutarı 1329 mm; 1500-2000 m yükseltilerde 6-8 

derece ve 2000 metrenin üstündeki yaylalar ve Kaçkar Dağları kuşağında ise  6 °C’den daha 

düşük olmaktadır. İlçede yıllık açık gün sayısı ortalama 63 gün olup gök yüzünün açık ve az 

bulutlu olduğu günler özellikle eylül ve ekim aylarına toplanmıştır.  

(3) Çalışma alanının kuzeyinden itibaren başlayan (200 m.) orman  örtüsü, her 

mevsimi yağışlı, ılıman iklim koşullarına bağlı olarak, orman altı florası bakımından oldukça 

zengindir. Yapraklı gür ağaçların çoğunlukta olduğu bu orman örtüsü, yükselti artışına paralel 

olarak kolşik özelliğini kaybederek yerini öncelikle karışık ormanlara, daha sonra iğne 

yapraklılara terk eder. Çamlıhemşin ilçesinde ormanın üst sınırı 2200 m. olup bu 

yüksekliklerde subalpin ve alpin çayırları başlamaktadır.  

(4) İlçe arazisinin suları, Doğu Karadeniz bölgesinin en fazla su taşıyan akarsularından 

biri olan Fırtına Deresi tarafından toplanmaktadır.  Çamlıhemşin kasabasında Hala ve Hemşin 

derelerinin birleşmesiyle tek kol halinde dönüşen Fırtına Deresi, Doğu Karadeniz’e dökülen 

diğer akarsular gibi boyu kısa ve su toplama havzası dar olmakla birlikte taşıdığı su miktarı 

fazladır. Bu nedenle sahadan kaynağını alan Fırtına Deresi çok önemli bir doğal potansiyele 

sahiptir. DSİ tarafından Fırtına Deresi ve kollarında nehir tipi elektrik üretim santralleri 

kurmak amacıyla başlatılan Dilek-Güroluk HES Projesi, 2003 yılında faaliyete geçirilmek 

üzere planlanmış olmakla birlikte, yörenin ekolojik bakımdan çok hassas bir ekosisteme sahip 

olması nedeniyle, konu kamuoyuna taşınmış, projeyle ilgili ÇED Raporu (BME, 1998) ve 

genel olarak proje üzerinde bir çok spekülasyonlar geliştirilmiş ve sonuçta bu projenin 

uygulamaya konulması mahkeme kararı ile durdurulmuştur. 

(5) Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde zonal topraklardan kırmızı-sarı podzolik, 

kireçsiz kahverengi orman ve gri-kahverengi podzolik topraklar ile intrazonallerden yüksek 

dağ ve çayır toprakları yer tutmaktadır. Ayrıca belirli kesimlerde toprak içermeyen çıplak 

kayalıklar bulunmaktadır. İlçe yüzölçümünün yarısını işgal eden orman alanlarının % 63’ü 

Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları, % 37’si Kırmızı Sarı Podzolik topraklar üzerinde, 6. 

ve 7.sınıf araziler üzerinde gelişme gösterirken, yüksek dağ ve çayır toprakları üzerinde, 

genellikle 6. sınıf arazilerde alpin ve subalpin çayırlar yayılış göstermektedir.  

(6) Çamlıhemşin ilçesinde yaban hayatı içinde yer alan karasal faunanın 23 memeli 

hayvan, 10 kertenkele, 11 yılan ve 109 kuş türünden ibaret olduğu saptanmıştır. Özellikle 

ilçenin koruma alanı durumunda olan kesimleri (Doğal Sit Alanı ve Kaçkar Dağları Milli 
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Parkı) için son derece önemli olan bu potansiyel ekoturizm bakımından büyük önem arz 

etmektedir. İlçede su ortamında yaşayan faunayı Fırtına Deresi ve kollarında görülen alabalık, 

tatlısu kefali, siraz balığı ve karabalık oluşturmaktadır. Alabalık (Salmo trutta labrax) Fırtına 

Deresi akarsu sisteminin en önemli balık türüdür. İlçede gözlenen suda yaşayan en önemli tür 

“deniz alası (Salmo trutto Iabrax "Marina ve Fario" ekotipleri)” dır. Tarım ve Köy İşleri 

Bakanlığı'nın sirkülerinde (1995) deniz alasının avlanması, Çamlıhemşin ilçe arazisini bir 

kafes gibi kaplayan Fırtına Deresi  dahil olmak üzere, tüm Türkiye'deki nehir, dere ve 

çaylarda yasaklanmıştır. Memeli hayvanlardan, Kirpi (Erinaceus concolor), Tavşan 

(Rhinilopus hissopoderos), Gelincik (Mustela nivalis), Ağaç sansarı (Martes martes), Sansar 

(Martes foina), Porsuk (Meles meles), Vaşak (Felis lynx), Su samuru (Lutra lutra), Karaca, 

Karageyik, Elik (Capreolus capreolus), Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra), 

Sincap (Citrellus citrellus), Ulugeyik, Kızılgeyik (Cervus elaphus) korunması gerekli türler 

arasında yer almaktadır. 

(7) Sayım sonuçlarına göre Çamlıhemşin ilçesindeki nüfus miktarında meydana gelen 

değişimle ilgili olarak dört dönem (1935-1950, 1950-1965, 1965-1985 ve 1985-2000 

dönemleri) tespit edilmiştir.  

• Bu dönemlerden birincisi, 1950 yılına kadar devam eden “çok yavaş nüfus 

artışı devresi”dir.  Bu devre boyunca, 1935’te 7419 olan ilçenin toplam nüfusu yıllık ortalama 

% 0.34’lük bir artışla 1950’de 7807’ye ancak ulaşabilmiştir.  

• 1955-1965 dönemi Çamlıhemşin kasabasının ilçe merkezi statüsü kazandığı ve 

buna bağlı olarak “nüfusun en fazla arttığı devre” olarak ifade edilebilir. 1950’de 732 olan 

Çamlıhemşin’in nüfusu (% 7.63’lük yıllık ortalama nüfus artış hızıyla) 1965’te 2300’e, 

ilçenin 7075 olan kırsal nüfusu  ise (% 1.17’lik yıllık ortalama nüfus artış hızıyla) 8426’ya 

ulaşmıştır. Bugünkü Çamlıhemşin ilçesi sınırları dahilinde nüfus, 1950-1965 arasında 

%2.12’lik bir yıllık artış hızıyla 7807’den 10.726’ya yükselmiştir.  

• 1965’ten 1980’lerin ortasına kadar (1985 nüfus sayımı) Çamlıhemşin ilçesi 

nüfusunun %0.07 oranında çok sınırlı bir yıllık ortalama artış gösterdiği yıllardır. Bir anlamda 

1965-1985 dönemi, nüfus gelişimi bakımından Çamlıhemşin ilçesi için “durgunluk devresi”ne 

karşılık gelmektedir. Bu bağlamda 1965’te 10.726 olan ilçenin nüfusu 1985 yılında 10.888’e 

ancak ulaşabilmiştir.  

• 1985 sonrası, Çamlıhemşin ilçesi için bir başka demografik dönemi ifade 

etmektedir ki,  bu tarihten sonraki yıllar “mutlak nüfus azalması devresi”ni nitelemektedir. 
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İlçe genelinde yıllık ortalama %1.8 oranında gerçekleşen nüfus kaybı, kırsal yerleşmelerde 

Çamlıhemşin kasabasına göre (% -0.17) daha fazla gözükmektedir (yıllık ortalama % -2.43, 

Çizelge 4.3). Bu haliyle, 1985’e göre nüfusu 2000 sayımında % 24 azalan Çamlıhemşin ilçesi, 

8237 kişinin yaşadığı bir alan durumuna gerilemiştir. Bu sonuçla ilçe, Rize ilinin Hemşin 

ilçesinden sonra ikinci az nüfuslu idari ünitesi durumundadır. 2000 yılı itibariyle ilçedeki 

8237 nüfusun 2354’ünün Çamlıhemşin kasabasında geriye kalan 5883’ünün ise köylerde 

yaşadığı tespit edilmiştir. 

(8) İlçenin aritmetik nüfus yoğunluğu km2’ye 12 kişidir. Burada ilçe düzeyindeki bu 

değerin, Rize ili (93 kişi/km2) ve Türkiye geneline (88 kişi/km2) göre oldukça düşük olduğu 

kaydedilebilir. Geniş alanların ormanlar ve yüksek otlaklarla kuşatıldığı araştırma alanında; 

kuvvetli eğimler, sert iklim koşulları ve geçim kaynaklarının sınırlılığı, nüfus yoğunluğu 

açısından dengesiz bir dağlımın ortaya çıkmasındaki başlıca etkenlerdir.  

(9) 2000 sayımında araştırma alanında yaşayan 215 kişi (bunun 173 kişisi ilçe 

merkezinde olmak üzere) işsiz olduğunu beyan etmiştir. Buna göre; Çamlıhemşin ilçesi 

genelinde %4.8, ilçe merkezinde %29’u aşan işsizlik oranlarından söz edilebilir. Köylerden 

14’ünde işsizlik oranı %0 iken, işsizlik olan köylerde bu oran %0.5 ile %4.3 (işsizlik oranı 

sadece Kale, Şenyuva, Meydan ve Yaylaköy’de %4’ü aşmaktadır) arasında değişmektedir. 

Araştırma alanındaki işsizlik değerleri, işsizliğin kırsal yerleşmelerden çok kasabada ciddi bir 

sorun oluşturduğunu göstermektedir. 

(10) Çamlıhemşin ilçesindeki kırsal yerleşmelerde halkın temel geçim kaynağını 

hayvancılık, çay tarımı, arıcılık, ormancılık, su ürünleri yetiştiriciliği gibi ham madde 

üretimine dayalı birincil faaliyetler oluşturmaktadır. Köylerde yaşayan nüfusun %89.6’sının 

(3438 kişi) yaptığı iş olarak kırsal ekonominin parçası olan faaliyetleri  göstermesi bunu ifade 

etmektedir. Bu oran, il ortalamasının (%85.9) biraz üstündedir. Kırsal ekonomiye ait 

faaliyetlerde çalışan nüfusun en fazla olduğu yerleşmeler araştırma alanının kuzeyindeki 

köylerdir (Harita 4.7). Akarsu vadilerinin biraz genişlediği ve ormanın tahribatıyla elde edilen 

arazilerde çay tarımının yapıldığı bu alanlar aynı zamanda Çamlıhemşin ilçesinin en kalabalık 

kesimlerine karşılık gelmektedir. Bu kesimlerdeki köylerde birincil (primer) faaliyetlerde 

çalışan sayısı genelde 150 kişiden fazladır. Hatta bu sayı, Topluca, Çayırdüzü ve Dikkaya 

köylerinde 250-814 kişi aralığında seyretmektedir. 
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(11) Araştırma alanında tarımsal olmayan üretim faaliyetlerinde çalışanların mekansal 

dağılımı, ilçenin kuzeyi ile orta ve güney kesimlerindeki tezadı bir kez daha ortaya 

koymaktadır. Araştırma alanının kuzeyinde yer alan Topluca, Dikkaya, Çayırdüzü, Behice, 

Güllü ve Köprübaşı köyleri, ilçenin tarımsal olmayan üretim faaliyetlerinde çalışanların 

%60’ına (173 kişi) sahiptir ki, ilçe merkezi konumundaki Çamlıhemşin kasabası da bu 

mekansal birliğe katılırsa söz konusu oran %90’a ulaşmaktadır. 

(12) Çamlıhemşin ilçesinin idari alanı içinde toplam146 yerleşme bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bunların idari ünitelere ve yayla alanlarına göre sayısal dağılımlarına bakıldığında: 

Çamlıhemşin kasabasının kentsel idari alanı içinde 1 kasaba yerleşmesi (Merkez-Konaklar 

Mahallesi, Aşağı Çamlıca, Yukarı Çamlıca, Kavak ve Sırt Mahalleleriyle birlikte); 27 köy 

idari alanında: 20 devamlı oturulan köy yerleşmesi, 7 adet yayla köy yerleşmesi (Bunlar yaz 

döneminde kalınan köy yerleşmeleri olup yayla yerleşmesi özelliklidirler. Muhtarlıkları 

olduğu için idari coğrafya yönünden yaylaköy olarak nitelendirilmişlerdir), 32 mahalle, 18 

mezraa, 26 yayla yerleşmesi; 20 yayla alanında ise: 41 yayla, 1 mezraa yerleşmesi 

bulunmaktadır. 

8.2. Arazi Bölünüşü, Koruma ve Kullanımla İlgili Sonuçlar 

 (1) Çamlıhemşin ilçesi fazlaca çeşitlilik göstermeyen bir arazi bölünüşüne sahiptir. 

İlçe sınırları içinde yer alan 925,4 km2 lik arazinin % 49,5’ini orman alanları, % 24,5’ini 

kayalıklar, % 20,5’ni otlaklar, % 5,4’ünü tarım alanları, % 0,2’ sini buzul gölleri ve % 0,1’ini 

yerleşim alanları oluşturmaktadır. Bu tabloya göre ilçenin tarım alanları çok az ve yetersizdir.  

(2) Çamlıhemşin ilçesinde şekillenen arazi bölünüşünde, doğrudan doğal ortamın 

insana armağan olarak sunduğu alanların (orman, kayalık, otlak ve göl) ilçe yüzölçümü 

içindeki oransal değerinin % 94,5; insanın kendi emeği ile oluşturduğu tarım ve yerleşim 

alanlarının ise % 5,5 oranında kaldığı görülmektedir. Bunda: İlçe arazisinin son derece 

engebeli ve kayalık oluşu; zirve bölgelerinin buzullarla, orta ve aşağı kesimlerinin bol su 

taşıyan çok sayıdaki akarsularla her bir taraftan parçalanmış oluşu; ilçe alanının yarısının 

(%49,5) gür bir orman örtüsü ile kaplı oluşu; orman üst sınırında kalan yüksek kesimlerdeki 

buzul vadilerinin doğal yaylak alanları durumunda oluşu etkili olmuştur.  

 (3) 925.4 km² alana sahip Çamlıhemşin ilçesinin 753 km²’lik bölümünü korunan 

alanlar oluşturmaktadır. Birbirinin içine girmiş durumda olan doğal sit alanı ve Kaçkar 
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Dağları Milli Park Alanı ile turizm merkezi alanı ilçe arazisinin  % 81,3’ünü işgal etmektedir. 

Yapılan ölçümlere göre milli park ile doğal sit alanı 228 km²’lik bir ortak alanda birbiriyle 

örtüşmektedir (Harita 5.7). Bu örtüşüm alanı dışında doğal sit alanı 321 km², milli park alanı 

ise 204 km²’lik alanı kapsamaktadır. 

 (4) 457 km2 tutarındaki Çamlıhemşin ilçesindeki orman alanlarının % 90’ı (412 

km2.si) devlet tarafından koruma altına alınan alanlar içerisinde yer almaktadır (sit alanı, 

turizm merkezi ve mili park). Doğal sit alanının %49,7’si, turizm merkezinin %83,5’i, milli 

park alanının % 30,6’sı orman alanlarından meydana gelmektedir.  

(5) İlçe yüzölçümünün yarısının (% 49,5) ormanla kaplı olmasına rağmen, ilçe 

ekonomisinde ormancılığın payı çok düşüktür. İlçe halkının yakacağı odun ile mesken 

yapımında kullandığı kereste 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 31. ve 32. maddelerindeki 

esaslar çerçevesinde ormandan karşılanmaktadır. Orman örtüsünün doğal kaynak olarak ilçe 

halkına sağladığı olanaklar sınırsız olmakla birlikte, ormandan para kazanmak bakımından 

sınırlılıklar bulunmaktadır. Her şeyden önce Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu ve Milli Parklar Kanunu ilçe halkının ormandan para kazanmasını tümüyle 

engellemiştir.  

(6) İlçe yüzölçümü içinde % 20,3 oranında (188,3 km2 ) yer tutan otlak alanları, ilçenin 

doğu yarısında kuzeyden güneye bir kuşak oluşturmaktadır. İlçenin kuzey kesiminde ilçe 

merkezi konumundaki Çamlıhemşin kasabası başta olmak üzere 14 köyde  (A.Şimşirli, 

Behice, Boğaziçi, Çayırdüzü, Dikkaya, Güllüköy, Güroluk, Kadıköy, Kaplıca, Köprübaşı, 

Muratköy, Ortan, Topluca ve Yolkıyı) otlak alanı bulunmamaktadır. 

(7) Çamlıhemşin ilçesinde kadastro çalışmaları tamamlanmadığı için otlak alanlar 

zilyedlik esasına göre kullanılmaktadır. Otlakların bir bölümünün milli park, doğal sit ve 

turizm alanı içinde kalması, eskiden beri bu alanlarda hayvan otlatan veya ot biçen köylülere 

çok ciddi sorunlar yaratmaktadır.  

(8) Hayvanların çok severek yedikleri Fındık otunun, Elderep otunun ve Yavşan 

otunun bol miktarda yetiştiği Hacızeni, Ceymakcur, Kavran yaylaları ilçenin en gözde 

yaylaları durumundadır (EK-Çizelge 3). 

(9) Orman alanlarında  yer alan ıhlamur ve kestane ağaçlarından pazara yönelik ürün 

elde edilebilir. Ayrıca, ilçedeki mera alanlarında yetişen, sağlık ve yiyecek amaçlı toplanan 
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yayla çayı, ısırgan, mantar, roka ve böğürtlen gibi doğal ürünler iç pazarda 

değerlendirilmelidir. 

(10) İlçenin kuzeybatı kesiminde yoğunlaşan tarım alanlarında yaygın olarak 

geleneksel bahçe ürünleri (mısır, taze fasulye, barbunya fasulye, patates, kara lahana, pazı, 

balkabağı, taze soğan, biber, hıyar, sarımsak, maydanoz, marul, havuç, şalgam ve arpa) ile çay 

ve çok az miktarda kivi yer almaktadır. Bu ürünler arasında geleneksel ürünler % 81, çay % 

15, meyveler (kivi dahil kestane, elma, armut, erik, ceviz, kiraz, şeftali) % 4 oranında yer 

tutmaktadırlar. İlçe arazisi her yerde derin vadilerle parçalandığı için eğimler oldukça fazladır. 

Bu ürünlerin yetiştirildiği tarım alanları (ekili-dikili alanlar), sırt ve vadilerden oluşan bu sarp 

arazide ormanın tahribiyle elde edildikleri için eğimlerin izin verdiği ölçüde küçük parçacıklar 

halinde bir dağılış göstermektedirler. Doğal bitki örtüsünün sınırlayıcı etkisi nedeniyle bu 

alanların genişletilmesi veya düzenlenmesi söz konusu değildir. Zaten Orman Yasası buna 

kesinlikle izin vermemektedir.  

(11) Geleneksel ürünler mahallinde tüketilen tarımsal ürünler olup dışarıya 

satılmadıkları ve dışarıdan satın alınmadıkları için iç tüketime yönelik katkı sağlamaktadırlar. 

İlçede yetiştirilerek satışı yapılan ve gelir elde edilen tek tarımsal ürün çaydır. İlçenin kuzey 

batı kesiminde 11 ünitede (başta Çamlıhemşin kasabası olmak üzere, Güllüköy, Dikkaya, 

Behice, Çayırdüzü, Köprübaşı, Muratköy, Kadıköy, Topluca, Boğaziçi, Yolkıyı köyünde) çay 

tarımı yapılmaktadır. Bunlardan Topluca ve Yolkıyı köyleri dışındaki 9 ünitede yaşayan halk, 

geçimlerini çaydan sağlamaktadır. 

(12) Çayın ilçe tarım alanları içinde kapladığı alanın bu alanlar dışında genişletilmesi 

doğal koşulların sınırlayıcı etkileri nedeniyle olanaksızdır. Bu nedenle özellikle çay tarımını 

benimsemiş olan ve tarım alanlarının % 40,5’ini çaya ayırmış bulunan Behice, Boğaziçi, 

Dikkaya, Güllüköy, Kadıköy, Köprübaşı, Muratköy’de ve tarım arazisinin % 30-31’i çaya 

ayrılmış Çayırdüzü köyü ile Çamlıhemşin kasabasında çay tarımı daha da geliştirilebilir. Çay 

tarımının önem kazandığı bu yerlerde sık aralıklarla hasat yapılması önemli bir sorundur. 

Kalitenin yükseltilmesi için koşullara uygun şekilde hasat yapılarak kalitenin korunması 

zorunludur. 
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(13) Son yıllarda Güllüköy, Dikkaya, Behice, Kadıköy, Çayırdüzü, Köprübaşı ve 

Muratköy’de çay bahçeleri içinde yer tutmaya başlayan kivinin alternatif ürün olarak 

değerlendirilmesi DOKAP kapsamında tavsiye edildiği gibi ilçe ekonomisine katkı 

sağlayabilir. Kivi konusunda çiftçiyi hem teknik bilgi açısından hem de pazarlama olanakları 

bakımından destekleyecek birlik ve kooperatiflerin kurulmasıyla kivi tarımının daha da 

gelişmesi sağlanabilir.  

(14) Tarım arazilerinin küçük ve parçalı bir yapıya sahip olması, göçler sonucu 

tarımda çalışan genç nüfusun giderek azalması ve ilçede tarım ve hayvancılık sektöründe 

çalışan nüfusun giderek yaşlanması; tapu ve kadastro çalışmalarının henüz 

tamamlanamaması, zilyet yoluyla arazi kullanımının sürmesi, koruma alanlarıyla ilgili 

yaptırımların uygulamada sorunlar yaratması; uzun ömürlü bir tarım ve hayvancılık 

planlamasının olmaması ve sivil örgütlenmenin yokluğu, çay destekleme politikalarındaki 

istikrarsızlık, tarım ve hayvancılığın gelişmesini engellemektedir. 

(15) Gür bir orman örtüsüne ve zengin türdeki çiçeklerle bezenmiş yaylak alanlarına 

sahip olan Çamlıhemşin ilçesi halkı, bu doğal potansiyeli arıcılık olarak değerlendirmektedir. 

Ekonomik yönden tarımdan sonra en fazla para kazandıran uğraşın arıcılık olduğu, hatta son 

yıllarda hayvancılığın dahi önüne geçtiği tespit edilmiştir. Bu açıdan arıcılığın modern 

yöntemler uygulanarak yaygınlaştırılması önemli bir gelir kaynağı oluşturacaktır. Ayrıca 

ilçede kara kovan tipi arıcılık yoluyla da naturel bal üretimi oldukça yaygındır. Tüketiciler 

tarafından tercih edilen kara kovan balının yüksek gelir elde etme bakımından 

markalaştırılarak, kurulacak birlikler veya kooperatifler aracılığıyla pazarlanması 

sağlanmalıdır. 

(16) İlçedeki hayvancılık kışın ahır hayvancılığı şeklinde köylerde ve kasabada, yazın 

ise mera hayvancılığı şeklinde yayla alanlarında yapılmaktadır. İlçenin yayla alanları hem 

Çamlıhemşin ilçesi sınırları dahilindeki yerleşmelerin, hem de Ardeşen, Pazar, Hemşin, 

Çayeli, Fındıklı içleriyle Rize Merkez İlçesi’nin halkı tarafından ortaklaşa kullanılmaktadır. 

Mayıs-Ekim döneminde 1900 civarında aile sayısı 5000-6000 arasında değişen hayvanla 

(2862 sığır, 2130 koyun ve 750 keçi) yaylaları şenlendirmektedir. Bir zamanlar 34000 

civarında hayvanın otlatıldığı yaylalarda hayvan mevcudu 7 kat azalarak 5742’ye düşmüştür. 

Bu durum yayla alanlarındaki hayvancılık faaliyetinin oldukça gerilediğini göstermektedir. 

Pek çok yaylada hayvancılığın gerilemesi sayfiye yaylacılığına dönüşümü hızlandırmıştır. 
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(17) Hayvancılığın gelişmesi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Bu durum yöre 

ekonomisine katkı sağlayacağı gibi ülkemizde gittikçe gerileyen hayvancılığın gelişmesini de 

olumlu yönde etkileyecektir. 

(18) Fırtına Deresinde yaşayan ve popülasyonu giderek azalan, deniz alası ve dere 

alası (kırmızı benekli alabalık) üzerinde çevresel faktörlerin olumsuz etkileri oldukça 

büyüktür. Bu balık türlerinin korunarak neslinin devamı için ilçede deniz alası ve dere alası 

üretme  çiftliklerinin kurulması sağlanmalıdır.  

(19) İlçede alabalık yetiştiriciliği için gerekli nitelikte su kaynakları bulunmasına 

rağmen kültür balıkçılığı yeni bir faaliyettir. Ancak yörede her geçen gün yükselen turizm 

aktivitesi alabalık tüketimine olan talebi de arttırmaktadır. Bu faaliyetin geliştirilmesi 

özellikle de pazarlama imkanlarının arttırılması için birlik veya kooperatifler kurulmalıdır.   

(20) Çamlıhemşin ilçesi; sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklar nedeniyle, önemli 

çekiciliklere sahiptir. İlçe, alternatif turizm türleri bakımından önemli bir alan olup başta dağ 

turizmi, yayla turizmi, termal turizm, kültür turizmi, ornito-turizm, olmak üzere, rafting, 

heliski, kampçılık, fotoğrafçılık, dağ bisikletçiliği, gibi doğaya dayalı çeşitli rekreasyonel 

etkinlikler önem kazanmıştır.  

(21) İlçedeki akarsuların, göllerin, yaylaların kirletilmemesi için acilen çevre koruma 

projesi geliştirilmelidir. Özellikle Ayder Yaylası ile turizm faaliyeti yapılan diğer yayla 

alanlarında giderek artan çevre kirliliğine karşı daha bilinçli olunmalı ve bu yönde gerekli 

önlemler alınmalıdır.  

(22) İlçedeki koruma alanı dışında yer alan meskenler yasal engel bulunmadığı için 

onarılarak kullanılabilir hale getirilebileceğinden turizm açısından çekicilik olarak 

değerlendirilebilir. Diğer taraftan koruma alanları içerisinde yer alıp onarımına izin 

verilmeyen yapıların da yapılacak hukuki düzenlemeler ile turizme kazandırılması yerinde 

olacaktır. 
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