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ÖNSÖZ 
Geçmişte arazi kullanımı ve işlevleri, yerel nüfusun ekonomik ve 

sosyo-kültürel yaşantısına göre biçimlenen Doğu Karadeniz Bölgesi 
yaylaları, günümüzde kentleşme süreci, rekreasyon ve turizm faaliyetleri 
gibi artan orandaki dışsal faktörler tarafından şekillenmektedir. Dolayısıyla 
yaylaların çoğunda arazi kullanım biçimi ve yaylaların işlevleri eski yıllara 
göre büyük oranda ve hızla değişmeye başlamıştır. Bu hızlı dönüşümün 
doğal/çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik olumsuzluklarını en aza 
indirmek ve yaylaların sahip olduğu potansiyellerden sürdürülebilir gelişme 
çerçevesinde yararlanabilmek için bir strateji ve planlama perspektifi 
geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede Doğu Karadeniz 
Bölgesi’ndeki yaylalarda, arazi kullanımında ve yayla işlevlerinde meydana 
gelen değişim ve bu değişimin sonuçları, geniş bir alanda ve interdisipliner 
bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarının akademik 
çevreler, politikacılar, karar vericiler ve uygulayıcılar için yaylaların 
korunması ve geliştirilmesi konusunda temel veri oluşturması 
hedeflenmiştir.   

Bu araştırmanın yürütülmesinde çok sayıda kişi ve kurumun emek ve 
katkıları vardır. Öncelikle Trabzon, Giresun ve Gümüşhane Tarım İl 
Müdürlükleri ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin yönetici ve 
çalışanlarına teşekkür ederiz. Kasabalarda, köylerde ve yaylalarda yürütülen 
anket çalışmaları ve görüşmelerde zaman ayırıp sorulara sabırla cevap veren 
belediye başkanları, muhtarlar, işletme sahipleri ve yaylacılara teşekkür 
ediyoruz. 

Bu araştırma, TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Gurubu 
(SOBAG)’nun mali ve teknik desteği ile yürütülmüştür. Araştırma ekibi 
olarak TÜBİTAK’a şükranlarımızı sunuyoruz.  

Yararlı olması dileği ile… 

 

Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU 

Ankara, Eylül -2012 
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1.GİRİŞ 
 
1.1. Araştırma Alanı ve Konumu 

Türkiye’deki yedi bölgeli “Coğrafi bölge” sınıflamasına göre Karadeniz 
Bölgesi; batı, orta ve doğu Karadeniz bölümleri olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. Bu üç bölüm içinde Doğu Karadeniz Bölümü, batıda Ordu 
ilinin doğusunda denize ulaşan Melet Çayı’ndan başlayıp doğuda Gürcistan 
sınırına kadar devam eder.   

Araştırma alanı, “Doğu Karadeniz Bölümü”nün tamamına yakın bir 
kesimini kapsamaktadır ancak gerek bölge gerekse bölümün coğrafi sınırları, 
kapsadığı illerin idari sınırları ile birebir örtüşmemektedir. Bu da özellikle 
istatistiksel veri temininde zorluk yaratmaktadır. Bu nedenle araştırma 
alanının sınırlarının belirlenmesinde DPT, TÜİK gibi kamu kurum ve 
kuruluşlarının “Doğu Karadeniz Bölgesi” olarak tanımladıkları alan esas 
alınmıştır. Buna göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, 
Bayburt illerinin tümünün idari sınırlarını kapsayan alan “Doğu Karadeniz 
Bölgesi”ni oluşturmaktadır (Harita 1). Nitekim bu sınır; Doğu Karadeniz 
Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP)’nın da sınırlarını oluşturmaktadır (DPT 
ve JICA, 2000).   

 
Harita 1. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Yeri 
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Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin kuzeydoğusunda 39°50’ - 41°32’ 
Kuzey enlemleri ile 36°42’ - 42°37’ Doğu boylamları arasında yer 
almaktadır. Yedi ilin kapsadığı alan toplam olarak 39.203 km²’dir (Ordu 
6.001 km²; Giresun 6.934 km²; Trabzon 4.685 km²; Rize 3.920 km²; Artvin 
7.436 km²; Gümüşhane 6.575 km²; Bayburt 3.652 km²). Bu alan, Türkiye 
yüzölçümünün yaklaşık %5,04’ünü oluşturmaktadır. Gümüşhane ve Bayburt 
dışındaki bütün illerin, Karadeniz’e kıyısı vardır. Gürcistan Cumhuriyeti ile 
olan sınır, bölgenin doğu sınırını oluşturur.  

Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye’deki yüksek ve arızalı alanlarından 
biridir. Kuzey Anadolu (Karadeniz) Dağları adı verilen dağlık kuşak, batıdan 
doğuya gidildikçe yükseltisi artarak uzanır ve Doğu Karadeniz 
Bölgesi’ndeki Rize Dağları kesiminde en yüksek seviyesine ulaşır (Kaçkar 
Dağı, 3932 m) (Harita 2). Bölge, jeolojik yapı, topoğrafya, iklim ve bitki 
örtüsü gibi doğal koşulların yanısıra insan yaşamı bakımından da çeşitlilik 
göstermektedir.    

 
Harita 2. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Yükseklik Grupları 

 

Doğu Karadeniz Bölgesi ikliminin belirgin özelliği; kıyı kesiminin 
nemli ve yağışlı, sıcaklığın ise yıl içindeki gidişinin düzenli olmasıdır. 
Ancak kıyıdan güneydeki dağlık alana doğru yükseldikçe sıcaklık hızla 
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düşmekte ve yüksek dağlık kesime doğru çıkıldıkça yıllık yağış tutarı kıyı 
kesimine oranla azalmaktadır. Örneğin, Rize’de yıllık ortalama sıcaklık 
14.2ºC olup ve yıllık ortalama toplam yağış tutarı 2300,6 mm’dir ve bu 
özelliği ile ülkemizin en fazla yağış alan istasyonudur.  

Doğu Karadeniz Bölgesi, iklim özelliklerinin yanısıra, yükselti, 
orografik uzanış, bakı, jeolojik-jeomorfolojik yapı, eğim ve toprak örtüsü 
gibi fiziksel özellikleri, çeşitli türlerden oluşan gür bir orman örtüsünün 
gelişmesini sağlamıştır. Bu nedenle bölge, Türkiye’nin bitki bölgesi 
ayırımında, kolşik flora ya da paleoboral orman florası bölgesi içinde yer 
almaktadır.  

Genel olarak ifade etmek gerekirse, yörede 1000 metreye kadar geniş 
yapraklı, 1000-1500 metre arasında geniş yapraklı-iğne yapraklı karışık 
orman, 1500-2000 metre arasında ladin ormanları yer almaktadır. Ortalama 
olarak 2000-2100 metrenin üstünde ise alpin kat bulunmaktadır (Somuncu, 
1994: 261).  

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, bitki örtüsünde çok geniş adi gürgen 
(Carpinus betulus), kestane (Castanea sativa), doğu kayını (Fagus 
orientalis) ve doğu ladini (Picea orientalis) ormanları, çok büyük çeşitlilik 
içeren geniş yapraklı ve Rhododendron ağırlıklı çalı toplulukları, alpin mera 
ve çayırlıklar ile çok yüksek zirvelerde alpin bitki toplulukları bulunur. 
Alanın olağanüstü florası, 79’u Türkiye’ye endemik olmak üzere ülke 
çapında nadir yaklaşık 300 taksona ev sahipliği yapar. Aynı zamanda florası, 
içerdiği bitkilerle fitocoğrafya açısından da son derece önemlidir. Bunlar 
arasında Epigaea gaultherioides, Rhamphicarpa medwediewii ve 
Rhodothamnus sessilifolius gibi Tersiyer relikt türler, genel yayılış 
alanlarının çok uzaklarında çeşitli dağ ve turbalık türlerinin kopuk 
popülasyonları ve bazı Uzak Doğu ve Afrika taksonları sayılabilir (Özhatay 
vd., 2005:123).  

 Bölgenin ormanlık ve dağlık kesimleri, fauna bakımından da zengindir. 
Çok sayıda memeli hayvanın yaşadığı dağlarda bozayı (Ursus arctos) 
çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra), dağ keçisi (Capra 
aegagrus), kurt (Canis lupus), yabankedisi (Felis silvestris) ve vaşak (Lynx 
lynx) görülür. Kaçkar Dağları kuşlar bakımından da önemli bir alan olup, 
ÖKA (önemli kuş alanları) kategorisinde değerlendirilmektedir (Yarar ve 
Magnin, 1997:167-170). Alan, sakallı akbaba, kızıl akbaba, kara akbaba, 
kaya kartalı, huş tavuğu (tüm Türkiye popülasyonu burada bulunur) 
nedeniyle Önemli Kuş Alanı (ÖKA No.60) olarak belirlenmiştir. Bölge 
ayrıca göç eden çok sayıda yırtıcı kuş açısından da önemlidir. Göç zamanı 
yüksek dağlar ve denizin etkisiyle, kuzey-güney doğrultusundaki vadileri 
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geçmek zorunda kalan binlerce yırtıcı kuşu bir arada görmek mümkündür 
(Yarar ve Magnin, 1997: 167-168; Özhatay vd., 2005:123). Bütün bu doğal 
özellikler nedeniyle bölgede dört farklı alan milli park kapsamına alınmıştır.  

1.2. Araştırmanın Konusu  

Dağlık alanlar dünyadaki kara yüzeylerinin yaklaşık %27’sini 
kaplamakta olup, dünya nüfusunun yaklaşık %10’u dağlık alanlarda 
yaşamakta (Funnel ve Parish, 2001:1), %22’sinin yaşamı ise dağlık alanlara 
bağlıdır. Dağlık alanların dışındaki alçak kesimlerde yaşayan nüfus, su, 
madencilik, enerji kaynakları, kereste, biyolojik çeşitlilik, rekreasyon ve 
turizm gibi değerler bakımından dağlık alanlara bağımlıdır (UNEP World 
Conservation Monitoring Centre, 2002).  

Dağlar başta hayvancılık, tarım, madencilik, ormancılık, ulaşım, 
rekreasyon/turizm olmak üzere çeşitli insan faaliyetlerine bağlı olarak,  arazi 
kullanımı/örtüsünde değişikliğin en fazla yaşandığı alanlar arasındadır. 
Dünyada bu tür değişimin yoğun olduğu dağlık alanlar; başta Avrupa 
Alpleri, Kuzey Amerika’daki dağlık bölgeler, Avustralya Alpleri ve son 
yıllarda Himalaya Dağları, And Dağları gibi yüksek alanlardır (Messerli ve 
Ives, 1997; Moss, 2006; Mountain Agenda, 2002; Travis, 2007; UNEP 
World Conservation Monitoring Centre, 2002).  Bu dağlık alanlar içinde 
Avrupa Alpleri, nüfusun fazla olduğu, aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin 
de çeşitlilik gösterdiği bir bölgedir. Avrupa Alpleri’nde 450.000 km² alanda 
70 milyon nüfus yaşamaktadır. Bu nüfusun 13 milyon kişisi yüksek dağlık 
kesimde yaşamaktadır (Alpine Space Programme, 2000).  

Avrupa Alpleri’nin yüksek kesimindeki kırsal alanlar, önceleri 
Türkiye’nin dağlık alanlarında olduğu gibi hayvancılığın yoğun olduğu ve 
otlak olarak kullanılan alanlar durumundaydı. Zamanla buralar turizm ve 
rekreasyonun geliştiği alanlara dönüşmüştür (Somuncu, 2004). Alpleri her 
yıl yaklaşık 100 milyon kişi turizm/rekreasyon amacıyla ziyaret etmektedir 
(Alpine Space Programme, 2000). Ziyaretçi sayısının bu denli yüksek 
olduğu bir dağlık alanda eski otlakların turizm/rekreasyon alanına dönüşmesi 
hem arazi kullanımı hem de bu alanların işlevlerinin değişmesi sonucunu 
doğurmuştur. Bu dönüşüm bir yandan Alp Dağları’nda yaşayan nüfusa yeni 
ekonomik olanaklar sağlarken bir yandan da dağlık alanda çevresel ve 
sosyo-kültürel etkilere yol açmıştır (Barker, 1982).  

Başta Alpler olmak üzere dünyanın dağlık alanlarındaki gerek arazi 
kullanımı gerekse bu alanların işlevlerindeki değişim, bilimsel pek çok 
araştırmaya konu olmuştur. Bunlar içinde, Avrupa için (Coelho vd., 1999; 
Garcia-Ruiz vd., 1996; Hostert, 2010; Limon ve Fernandez, 1999; 
Macdonald vd., 2000; Monteiro vd., 2011; Mottet vd., 2006; Müller ve 
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Sikor, 2006; Poyatos vd., 2003; Rutherford vd., 2008; Trakolis vd., 1999); 
Asya için (Merzliakova ve Sorokine, 1999; Sikor ve Truong, 2002; Wilson, 
2006; Yongnian vd., 2003); özellikle Asya’da Himalayalar için (Bajracharya 
vd., 2010; Gautam vd., 2002; Gautam ve Watanabe, 2004; Sen vd., 2002; 
Wakeel vd., 2005; Xu, 2008; Zomer vd., 2001);  Afrika için (Bezuayehu ve 
Sterk, 2008; Moges ve Holden, 2009; Kull, 1998; Tekle ve Hedlund, 2000; 
Zeleke ve Hurni, 2001); Kuzey Amerika için (Brown, vd., 2000; Galicia ve 
Garcia-Romero, 2007) ve Ortadoğu için (Al-Bakri vd., 2008) dikkat çekici 
ve önemli sonuçlar içeren araştırmalara dayalı yayınlardır.  

Dağlık alanlardaki arazi kullanımı/arazi örtüsü ve mekânsal işlevlerde 
meydana gelen değişimleri ortaya koymak amacıyla genelde iki ya da daha 
fazla dönemin karşılaştırılması yapılmış, analizlerde hava fotoğrafları, 
uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gibi araç ve 
tekniklerinden yararlanılmıştır (Al-Bakri vd., 2008;  Bajracharya vd., 2010; 
Burgi ve Kienast, 2007; Galicia ve Garcia-Romero, 2007; Gautam vd.,2002; 
Gautam ve Watanabe, 2004; Moges ve Holden, 2009; Mottet vd., 2006; 
Olsson vd., 2000; Poyatos vd., 2003; Schneeberger vd., 2000; Sen vd., 2002; 
Sikor ve Truong, 2002; Somuncu vd., 2010; 2011a; 2011b; 2012; Tefera ve 
Sterk, 2008;  Tekle ve Hedlund, 2000; Wakeel vd., 2005; Wilson, 2006; 
Yongnian vd., 2003; Zomer vd., 2001; Zeleke ve Hurni, 2001). 

  Dağlık alanlarda konu ile ilgili araştırmalar yalnızca arazi 
kullanımı/arazi örtüsündeki değişimin mekânsal boyutuyla ilgili olmayıp 
aynı zamanda bu değişimin sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarını da 
kapsamaktadır (Hunziker vd., 2008; Kianicka vd., 2006; Löffler ve 
Steinicke, 2006; Özelçi Eceral vd., 2012; Ploaie ve Turnock, 1999; 2001; 
Soliva vd., 2008; Somuncu vd., 2010; Turner vd., 2003). 

Avrupa Alpleri’nde kırsal nüfus, önceleri biçimsel olarak Anadolu’daki 
yaylacılık faaliyetlerinin benzeri olan “transhumans” (İzbırak, 1992:316; 
Johnston vd., 2000:852; Somuncu, 2005:28) faaliyetleri için dağlardaki 
otlaklara gitmekteydi. 18. yüzyıldan itibaren doğanın güzellikleri karşısında 
duyarlılığı artan Avrupalı seçkinler de Alpler’e gitmeye başlamıştır. 19. 
yüzyıldan itibaren Avrupa’da demiryolunun yaygınlaşmaya başlaması ve 
dağlık alanlara erişimin kolaylaşması ile Alplerde kitleselleşmeye başlayan 
rekreasyon/turizm hareketi giderek diğer kıtalarda özellikle de Kuzey 
Amerika’da yaygınlaşmıştır  (Somuncu, 2004). 

Anadolu’da insanların dağlık alanlarla olan ilişkisi yüzyıllardır tıpkı 
Alpler ve diğer yüksek dağlık alanların geçmiş dönemlerinde olduğu gibi 
hayvancılık faaliyetleri için yaylalara çıkmasıyla başlamıştır. Yaylalar, 
göçebe ve yarı göçebelerle, köylülerin ekonomik faaliyet alanıdır. Bu 
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ekonomik faaliyetlerde hayvancılık önde gelmekle birlikte, kısmen tarımsal 
faaliyetler de yapılabilmektedir. Bunun yanında yaylalar, kasaba ve 
kentlerde yaşayan insanların da temiz havasından, suyundan, doğal 
güzelliklerinden yararlanmak, dinlenmek, yaz mevsimini geçirmek için 
rekreasyonel amaçlar için kullandıkları ya da yararlandıkları yerdir 
(Somuncu, 2005). Bu özellikleri öteden beri Doğu Karadeniz Bölgesi 
yaylalarında görmek mümkündür. Kıyı kesiminde nemin yüksek ve havanın 
sıcak olması nedeniyle bölgedeki halkın büyük kesimi yaz mevsimini gerek 
hayvancılık gerekse bu dönemi daha serin ve hoş bir ortamda geçirmek 
amacıyla yaylalara çıkmaktadır (Alagöz, 1993; Dubin ve Lucas, 1987; 
Öngör, 1987:44; Somuncu, 1989; Zaman, 2010). Ancak geçmişte halkın 
büyük bölümü kır kesiminde yaşadığı için yaylalardan ekonomik amaçlı 
yararlanma ağır basmaktaydı.  

Türkiye genelinde 1950’li yıllardan itibaren kırdan kente göçün 
hızlanmasıyla, kır-kent dengesinin değişmeye başlaması, Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde de kendini göstermiştir. Nitekim 1970’li yıllara gelindiğinde 
bölgede yaylaya çıkan nüfus azalmaya, yaylalardan yararlanmanın şekli ve 
süresi de değişmeye başlamıştır (Grötzbach,1984). Halk farklı amaçlarla 
yine düzenli olarak yaz mevsiminde yaylalara çıkmıştır. Ancak eskiye oranla 
iki önemli farklılık belirmiştir. Bunlardan birincisi; kırdan kente göçe bağlı 
olarak yaylaları kullanan nüfusun giderek azalmasıdır. Ayrıca köylerde, 
kasabalarda hatta kentlerde fındık ve çay tarımının yaygınlaşması, bu 
tarımsal faaliyetlerle ilgili işlerin yapılması ve hasat için yaylada kalma 
süresi eskiye oranla kısa tutulmaya başlanmıştır (Grötzbach,1984). 
Değişimin ikinci boyutu ise; yaylaların geçmişten farklı olarak sağlık, temiz 
hava, iyi su gibi olanaklardan yararlanmak gibi rekreasyonel amaçlar için 
giderek daha fazla kullanıldığı; düşük kaliteli de olsa yaylalarda turistik 
amaçlı hizmet veren otel, lokanta gibi işletmelerin çoğalmaya başlamasıdır 
(Grötzbach,1984; Somuncu,1994; Zaman,2007; 2010). 1970’li yılların 
ortasında Ordu-Çambaşı, Giresun-Bektaş ve Kümbet, Trabzon-Sultanmurat 
ve Rize-Ayder yaylalarında 20 konaklama işletmesinde 400’den fazla yatak 
kapasitesi bulunmaktaydı (Grötzbach,1984).  

1990’lı yılların başlangıcında Turizm Bakanlığı’nın bölgeyi turizme 
açma çabaları, sözkonusu dönemden itibaren bu konuya yönelik bilimsel 
çalışmaların sayısının da artmasına neden olmuştur. 1992 yılında Turizm 
Bakanlığı’nca Trabzon’da “Doğu Karadeniz Turizmi” konulu bir çalıştay 
düzenlenmiş ve bu toplantıda bölgedeki turizm, özellikle de yayla ve dağ 
turizmi ile ilgili araştırmaların sonuçları sunulmuştur  (Turizm Bakanlığı, 
1992).   
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1990’lı yılların ortasına gelindiğinde Doğu Karadeniz Bölgesi 
yaylalarında arazi kullanımı ve yaylaların işlevi değişmeye başlamıştır. 
Özellikle kıyıdan itibaren karayolunun ulaştığı ve kıyıdan itibaren mesafenin 
çok fazla olmadığı (ortalama 30-60 km arası) ve yükseltisi az olan (ortalama 
1000-1500 m) kuşağındaki yaylalardan rekreasyon/turizm amaçlı olarak 
daha fazla yararlanılmaya başlanmıştır. Yaylaların kullanımında meydana bu 
farklılaşma yaylalarda mekânsal değişimin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Şüphesiz ki bu durum Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarında geniş anlamda 
çevresel bir değişim anlamına gelmektedir. Bu değişim ise, başta ekolojik, 
sosyal ve kültürel olmak üzere pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. 
Sözkonusu değişim plansız bir biçimde gerçekleştiği ve aynı zamanda son 
yıllarda giderek hızlandığı için ortaya çıkan sorunlar da artmakta ve içinden 
çıkılmaz bir hâl almaktadır (Karadeniz ve Somuncu, 2003;  Özden vd., 2004; 
Özelçi Eceral vd., 2012; Somuncu, 1994; 1997; 2003; 2007; 2008; 2010a; 
2010b; Somuncu vd., 2010; 2011a; 2011b; 2012; Somuncu ve Yılmaz, 2006; 
Yalçındağ ve Çoker, 1993).  

Rize-Ayder Yaylası, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde arazi kullanımı ve 
yayla işlevinin zaman içinde aşama aşama belirgin biçimde değiştiği 
yaylalardan biridir. Nitekim bu yayla başlangıçta tümüyle hayvancılık 
amaçlı kullanılırken, 1950’li yıllardan itibaren yayladaki sıcak su kaynağının 
varlığı, yöre halkının kaplıca talebini ortaya çıkarmıştır. 1960 yılında 
yaylada yapılan iki kaplıca binası ve 65 km mesafedeki kıyı kesiminden 
yaylaya kadar ulaştırılan yol ile yaylaya erişimin sağlanması, daha sonra 
konaklama ve diğer hizmet birimlerinin inşası ile yaylanın işlevi değişmeye 
başlamıştır. 1990’lı yılların başına dek yaylada bir yandan hayvancılık bir 
yandan da rekreasyon/turizm faaliyetleri birlikte yapılmıştır. 1990’lı 
yıllardan başlayarak gelişme, geleneksel yayla kullanımının aleyhine, 
rekreasyon ve turizmin lehine olmuştur. Günümüzde ise yayla tümüyle 
turizm işlevine sahiptir. Bugün yaylada 28 konaklama işletmesinin 1500 
civarında yatak kapasitesi, termal tesis, lokantalar, alışveriş yapılacak 
birimler vd. bulunmaktadır. Ayrıca geleneksel tarzda, tek katlı ahşap ve 
ahşap-taş karşımı malzemeden yapılmış yayla evlerinin yerini betonarme, 4-
5 katlı konutlar, konaklama tesisleri almaya başlamış, yayladaki yapı 
yoğunluğu eskiye oranla çok artmıştır. Günümüzde yaylada, katı atık, sıvı 
atık yönetimi problemi, yoğun trafik, gürültü kirliliği sorunları 
yaşanmaktadır. Bunun yanında turistlerin kent yaşamında varolan olanakları 
talep etmelerine paralel olarak yaylada işletmeciler tarafından bu olanakların 
ya da kolaylıkların turistlere sunulmaya başlanması ile yaylanın sosyo-
kültürel yapısı da değişmiştir (Somuncu, 1994; 1997; 2003; 2010a; 2010b; 
2011b; Somuncu vd., 2010; Somuncu ve Yılmaz, 2006).   
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Bölgedeki bütün illerde çok sayıdaki yaylada bu sürecin değişik 
evrelerini gözlemlemek mümkündür (Bekdemir ve Özdemir, 2002; 
Kızılarmak, 2006; Özden vd., 2004; Somuncu, 1997; 2010a; 2010b; 
Somuncu ve İnci, 2004; Somuncu vd., 2010; 2011a; 2011b; Zaman, 2001; 
2007; 2010). Bu durum Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarında çevresel 
değişime neden olmaktadır. 

Araştırmanın konusu, yukarıda anlatılan nedenlere bağlı olarak Doğu 
Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylaların arazi kullanımı ve işlevlerinde meydana 
gelen değişim bağlamında çevresel değişimin araştırılmasıdır. 

1.3.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarındaki 
çevresel değişimin belirlenmesidir. Buna yönelik olarak ilk hedef, 1973-
2004 yılları arasında Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki üç ilde yer alan 30 
yaylanın arazi kullanımında meydana gelen değişimi saptamaktır. Bunun 
yanında araştırmanın ikinci hedefi, aynı dönem içinde yaylaların 
işlevlerindeki değişim ve dönüşümleri belirlemektir. Bu bağlamda araştırma 
alanındaki yaylalar için bir envanter geliştirmek; farklı aktörlerin dönüşüm 
ve değişimlere yönelik algıları ile geleceğe dönük beklentilerini 
değerlendirmek; ve sonuç olarak akademik çevreler, politikacılar, karar 
vericiler ve uygulayıcılar için yaylaların korunması ve geliştirilmesinde yol 
gösterici ilkeleri saptamak araştırmanın amaçları arasındadır.  

Yaylalardaki arazi kullanımı ve işlevlerde meydana gelen değişiklik 
bağlamında şu sorulara yanıt aranmıştır:  

(1) Arazi kullanımı ve işlevleri bakımından değişikliğe uğramış ve 
gelecekte benzer değişikliğe uğraması muhtemel yaylalar hangileridir?  

(2) Farklı dönemlerde yaylaların arazi kullanımı ve işlevlerinde 
meydana gelen değişimin boyutları nedir?  

(3) Yaylalarda arazi kullanımında ve yayla işlevlerinde değişime neden 
olan temel faktörler nelerdir? 

Araştırmada, yukarıda ifade edilen üç temel soruya bölgesel ölçekte 
cevap bulmak ve bu cevapla Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda arazi 
kullanımı ve yayla işlevlerinde meydana gelen değişikliğin ortaya konması 
hedeflenmiştir. Belirtilen bu başlıca araştırma sorularının yanıtı olarak şu 
somut hedeflerin yerine getirilmesi amaçlanmıştır: 

a) Araştırma alanındaki yaylalarda arazi kullanımının değişikliğe 
uğradığı alanları saptamak. 
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b) Yaylaların bugünkü işlevlerini belirlemek ve yayla işlevinde geçmiş 
yıllara göre değişiklik varsa bu değişikliği ortaya koymak. 

c) Araştırma alanındaki yaylalarda arazi kullanımı ve işlevlerde 
meydana gelen değişim oranlarını ölçmek. 

d) Gelecekte arazi kullanımı ve işlev bakımından benzer değişikliğe 
uğraması muhtemel yaylaları belirlemek. 

e) Araştırma alanındaki yaylalarda arazi kullanımı ve yayla işlevlerinde 
değişime neden olan temel faktörleri belirlemek. 

f) Bölgedeki yaylalarda arazi kullanımı ve işlev değişikliğine bağlı 
olarak ortaya çıkan çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik değişim ve 
sorunları belirlemek. 

g) Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda arazi kullanımı ve yayla 
işlevinde meydana gelen değişim ve dönüşümlerin farklı gruplar (yerel halk, 
işyeri sahipleri, ziyaretçiler, karar vericiler vb.) tarafından nasıl algılandığını 
ortaya koymak. 

h) Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarında koruma-kullanma dengesi 
çerçevesinde çevresel değerlerin korunması ile ekonomik ve sosyo-kültürel 
gelişme için yol gösterici ilkeleri saptamak. 

Araştırmanın, Doğu Karadeniz Bölgesi özelinde yaylaların kullanımı ve 
bu kullanımda meydana gelen değişim ve bu değişimin neden ve 
sonuçlarının saptanması bağlamında literatürdeki önemli bir veri eksikliğini 
doldurma yönünde bir adım olacağı düşünülmektedir. Ayrıca gerek 
Karadeniz Bölgesi’ndeki gerekse Türkiye’deki diğer dağlık alanlarda benzer 
nitelikteki çalışmalara yöntem ve elde edilecek sonuçlar açısından da yeni 
bir açılım getireceği beklenmektedir. Araştırma sürecinde yapılan çalışmalar 
ve elde edilen sonuçların, ulusal, bölgesel ve yerel karar vericiler ve 
uygulayıcılar için yol gösterici olacağına inanılmaktadır. 

1.4. Araştırmanın Gerekçesi ve Önemi 

Doğu Karadeniz Bölgesi, engebeli ve dağlık bir bölgedir. Kırsal 
kesimde tarım alanlarının nüfusun geçimini sağlayacak yeterlilikte olmaması 
nedeniyle, öteden beri hayvancılığın kır ekonomisinde önemli bir yeri vardır. 
Bölgede meraya dayalı ekstansif hayvancılığın kır nüfusunun temel geçim 
kaynaklarından birisi olması, yaylaları ve yaylacılık faaliyetlerini kırsal 
yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir (Somuncu, 2010a; 2010b; 
2011a; 2011b; Somuncu vd., 2010; 2011a; 2011b).  

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki her ilde en az yüze yakın yayla (bazı 
illerde bu sayı 500’ün üstündedir) mevcut olup, yaylacılık faaliyeti de 
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oldukça yaygındır. Bununla birlikte bölgedeki geleneksel yaylacılık 
faaliyetlerinde 1950’li yıllardan başlayarak günümüze kadar büyük bir 
değişim yaşanmıştır (Somuncu, 2010b; 2011a; 2011b; Somuncu vd., 2010). 
Yaylalardaki bu değişim süreci günümüzde halen devam etmektedir. 
Değişimin birinci boyutu, geleneksel yaylacılık faaliyetindeki gerilemedir. 
1950’li yıllardan itibaren ülke genelinde olduğu gibi bölgede de kırdan kente 
göç artmıştır. Bunun yanında bölgede fındık ve çay tarımı giderek önemli bir 
ekonomik faaliyet haline geldiği için hayvancılık eski önemini bir ölçüde 
yitirmiştir. 1980’li yılların başından itibaren Türkiye’de tarımda uygulanan 
yanlış politikalar nedeniyle köylünün hayvancılıktan beklediği geliri elde 
edememesi, hayvancılığın, dolayısıyla yaylacılığın önemli ölçüde terk 
edilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu nedenle yaylaları kullanan nüfusta ve 
buralara otlatmak amacıyla götürülen hayvan sayısında büyük düşüşler 
yaşanmış, hatta kimi yaylalar zaman içinde tümüyle terkedilmiştir. Bu 
durum geniş ve verimli dağ otlaklarının boş kalmasına ve hayvansal 
üretimde gerilemeye neden olmuştur. Buna karşılık geçmişte hayvancılık 
faaliyetlerine göre daha düşük oranda olan yaylalardan rekreasyonel amaçlı 
yararlanma, ülkede ve bölgede olumlu yönde değişmeye başlayan ekonomik 
ve sosyal koşulların bir sonucu olarak, 1980’li yıllardan itibaren ivme 
kazanmaya başlamış ve bu durum 1990’lı yıllarla birlikte daha da artmıştır 
(Somuncu, 2011b).  

1990’lı yılların başında Turizm Bakanlığı’nca bölgenin turizme 
açılması çalışmaları ve bu çerçevede 16 yaylanın turizm merkezi ilan 
edilmesi, yaylaların kullanımı ve işlevlerindeki büyük ölçülü değişimin 
kilometre taşlarından biridir. Günümüzde Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 
çok sayıda yayla rekreasyon/turizm merkezleri halini almış, bir bölümünde 
de bu yöndeki değişim süreci yaşanmaktadır (Somuncu, 1997; 2008; 2010a; 
2010b; 2011b; Somuncu ve Yılmaz, 2006; Zaman, 2007; 2010). Bölge 
yaylalarına rekreasyon/turizm talebinin her geçen gün artması bu talebi 
karşılamaya dönük çalışmaları beraberinde getirmektedir. Yaylalara kolay 
ulaşılabilecek yeni yollar yapılmakta, yaylalarda turizme yönelik hizmet 
veren işletmeler açılmaktadır. Ayrıca yasal olmadığı halde yaylalarda ikinci 
konutların inşasına bağlı düzensiz yapılaşma ve betonlaşma alabildiğine 
sürmektedir. Bu durum yaylalarda mekânsal değişime yol açmaktadır. 
Ancak konu bununla sınırlı değildir. Çünkü gerek bu dönüşüm sırasında 
gerekse yaylaların yeni arazi kullanım şekline bağlı olarak çevresel,  sosyo-
kültürel ve ekonomik pek çok sorun ortaya çıkmıştır (Özelçi Eceral vd., 
2012; Somuncu, 1997; 2007; 2008; 2010a; 2010b; 2011a; Somuncu ve 
Yılmaz, 2006; Somuncu vd., 2010; 2011a;2011b; 2102).  



 11 

Yukarıda anlatılan nedenlere bağlı olarak, bu araştırmada Doğu 
Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda arazi kullanımı ve işlevlerde meydana 
gelen değişim bağlamında çevresel değişimin incelenmesi önem 
taşımaktadır. Araştırmanın temel gerekçeleri şunlardır: 

 Doğu Karadeniz Bölgesi, geleneksel yaylacılık faaliyetlerinde uzun 
süredir devam eden gerilemeye karşın, yayla sayısının fazlalığı ve geleneksel 
yaylacılık faaliyetlerinin yoğunluğu bakımından halen ülkemizdeki en 
önemli bölgelerden biridir. Aynı zamanda yaylalardaki geleneksel mimari 
yapı ve yaşam tarzı başta olmak üzere benzer konularda kültürel bakımdan 
kendine has özellikleri olan bir bölgedir.  

 Doğu Karadeniz Bölgesi, ülkemizde yayla odaklı olarak kırsal 
turizmin bölgesel düzeyde gelişme gösterdiği tek bölgedir. Bu nedenle de 
bölge, yayla turizmi bağlamında kırsal turizmle ilgili konularda DOKAP 
Projesi (DPT ve JICA, 2000), Türkiye Turizm Stratejisi 2023 (Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 2007) ve Doğu Karadeniz Bölgesel Turizm Kalkınması 
Çalışması (DPT ve JICA, 2004) gibi önemli plan ve projelere konu olmuştur. 

 Bölgedeki yaylacılık ve yaylalardaki turizm/rekreasyon faaliyetleri 
sürdürülebilir değildir. Özellikle bölgedeki yayla alanlarındaki hızlı 
dönüşüm sürecinde yatırımlar ve uygulamalar büyük çoğunlukla plansız 
biçimde gerçekleştirilmekte bu da doğal ve kültürel çevrenin zarar 
görmesine neden olmaktadır. Bölgede yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek dağ ormanı ekosistemlerine en çok 
zarar veren eylem yaylacılıktır (Kırsal Çevre ve Ormancılık Derneği, 2007). 
Araştırmada, yaylacılığın yüksek dağ ormanı ekosistemine en çok zarar 
verdiğini düşünenlerin toplamı içinde, bölgedeki orman fakültesi 
elemanlarının oranı %21,4; orman bölge müdürlükleri ve işletme 
müdürlüklerinin mensuplarının oranı ise %16,2’dir. Şüphesiz ki, burada 
kastedilen büyük ölçüde rekreasyonel amaçlı yaylacılıktır (Kırsal Çevre ve 
Ormancılık Derneği, 2007). Konunun uzmanları tarafından belirtilen bu 
olumsuz gelişmenin boyutlarının nicel ve nitel olarak belirlenmesi 
zorunludur.   

 Bütün bunların yanında bölgedeki yaylalarda meydana gelen 
mekânsal, sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda yaşanan dönüşümle ilgili 
kapsamlı bir araştırma bulunmamaktadır. Bu bakımdan proje çerçevesinde 
ve belirtilen kapsamda konunun araştırılması önem taşımaktadır.        

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bu konulara ilişkin yapılmış muhtelif 
araştırma ve yayınlar vardır. 1990’lı yılların başlangıcından günümüze kadar 
geçen süre, kamu otoritesi tarafından bölgedeki yaylalarda turizmin 
geliştirilmesine ilişkin çabaların yoğunlaştığı bir dönemdir. Kurumsal 
anlamda yaylaların turizm/rekreasyon amacıyla kullanılmasına ilişkin 
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Turizm Bakanlığınca 1992 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi turizmine ilişkin 
yapılan çalıştaydan sonra (Turizm Bakanlığı, 1992), yaylalardan yararlanma 
ve bu mekânların turizm potansiyelinin bölge kalkınmasına katkı 
sağlayabileceği hususu Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı 
(DOKAP)’nda yer almıştır (DPT ve JICA, 2000). DPT tarafından bu 
projeyle bağlantılı olarak 2004 yılında bölgede turizmin geliştirilmesine 
yönelik bir başka çalışma gerçekleştirilmiştir (DPT ve JICA, 2004). Bu 
çalışmada bölgedeki yaylalarda turizmin geliştirilmesine ilişkin senaryolar 
yer almaktadır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalara ilişkin bir başka çalışma, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisidir. Bu 
çalışmada bölgede yayla turizmi ve ekoturizmin geliştirilmesi hususuna yer 
verilmiş olup, bu konuda genel bir çerçeve çizilmiştir  (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 2007). Doğu Karadeniz Bölgesi’nde turizmin geliştirilmesine 
ilişkin yapılan çalışmalardan biri de, Doğu Karadeniz Turizm Master 
Plânı’dır (Barlas İmar Planlama Müşavirlik Ltd.Şti., 2010). Plân, bölgedeki 
Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon illerini kapsayan makro düzeyde 
bir turizm plânıdır. Bütün bu çalışmalara rağmen, bölgenin tümündeki 
yaylaların ekolojik ve sosyo-ekonomik özelliklerine ilişkin bilimsel bir 
envanter ya da veri tabanı mevcut değildir. Üstelik turizm/rekreasyona bağlı 
olarak yaylalarda yaşanan ve yaşanacak olan mekânsal ve sosyo-kültürel 
dönüşümün neden ve sonuçları da kapsamlı olarak araştırılmamıştır.     

Bölgedeki yaylalarda meydana gelen çevresel değişim münferit 
çalışmalarda tek yayla bazında ele alınmış, irdelenmiş (Atasoy ve Bıyık, 
2006; Somuncu, 1994; Var ve Yalçınalp [Tarihsiz]) ya da bölgede yaşanan 
bu sürecin neden ve sonuçlarına dikkat çekilmiştir (Özden vd., 2004; 
Somuncu, 1997; 2010a; 2010b; Somuncu vd., 2010). Ayrıca bölgedeki bazı 
illerin yaylalarındaki faaliyetler, bu faaliyetlerin doğurduğu sonuçlara ilişkin 
deskriptif nitelikte çalışmalar bulunmaktadır (Bekdemir ve  Özdemir, 2002; 
Doğu vd., 1993; 1994; 1996; 1998; Tunçel vd., 2004; Var ve Yalçınalp 
[Tarihsiz]; 2005; 2006; Zaman, 2001; 2007; 2010).  

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin belirli kesimlerinde orman alanlarında 
arazi örtüsündeki değişikliğe ilişkin araştırmalar bulunmakla birlikte 
(Sivrikaya vd., 2007), GIS, uzaktan algılama ve sosyal araştırma teknikleri 
kullanılarak yayla ya da yaylalarda arazi kullanımı ve işlev değişiklikleri 
bağlamında çevresel değişimi ortaya koyan araştırmalar yok denecek kadar 
azdır (Atasoy ve Bıyık, 2006; Özçağlar vd., 2006; Özelçi Eceral vd., 2012; 
Somuncu, 1994; 1997;  2010b; Somuncu vd., 2010; Var ve Yalçınalp, 
[Tarihsiz]; 2005; 2006).  
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Atasoy ve Bıyık’ın (2006), Trabzon’daki Işıklar Yaylası’nda arazi 
kullanım değişiminin mekânsal ve zamansal değişimini hava 
fotoğraflarından yararlanarak analiz etmesi, bu konudaki çalışmalar için 
öncü niteliğindedir. Ancak Doğu Karadeniz Bölgesi bütününde, yaylaların 
arazi kullanımı ve işlevlerinde meydana gelen değişimi, bu değişimin sosyo-
kültürel ve ekonomik nedenlerini, ortaya çıkan değişimin doğurduğu 
çevresel, sosyo-kültürel negatif ve pozitif etkilerini bütüncül ve kapsamlı 
olarak ortaya koyan bir araştırmaya rastlanmamıştır.  

Bu araştırmada Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda arazi 
kullanımında ve yayla işlevlerinde meydana gelen değişim, bölgeyi temsil 
edecek özellikteki geniş bir alanda kapsamlı olarak ve interdisipliner bir 
yaklaşımla ilk kez değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile Doğu Karadeniz 
Bölgesi’ndeki yaylaların arazi kullanımı ve işlevlerinde yaşanan değişim ve 
dönüşümler tarihsel süreç içerisinde ortaya koyulmuştur. Özellikle 1973 ve 
2004 yıllarını kapsayan iki farklı dönemde, yaylalardaki arazi kullanımı ile 
yaylaların işlevi saptanmış, bu iki dönem arasında, sözü edilen konularda 
meydana gelen değişim belirlenmiştir. Ayrıca, yaylaları kullanan farklı 
paydaşların yaylalardaki dönüşüm ve değişimlere yönelik algıları ile 
geleceğe dönük beklentileri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak da akademik 
çevreler, politikacılar, karar vericiler ve uygulayıcılar için yaylaların 
korunması ve geliştirilmesinde yol gösterici ilkeler belirlenmiştir.  

1.5. Araştırmanın Kapsamı 

Evren: Araştırmanın evrenini, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yedi ilde  
(Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt)  yer alan 
dört farklı grup özelliği gösteren yaylalar ve bu yaylaların kullanıcıları 
oluşturmaktadır. Araştırmanın hedef kitlesi yaylalar ve yayla kullanıcılarıdır. 

Örneklem: Araştırma, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde farklı 
özelliklere sahip yaylalar ve bunların farklı özellikteki kullanıcıları üzerinde 
yürütülmüştür. Örneklem seçiminde Çok Aşamalı Kümeleme  (Multi-Stage 
Cluster Sampling) tekniği uygulanmıştır.  Yaylaları ve kullanıcılarını 
belirlemede de ise küme örneklemesi içinde Kolay Ulaşılabilir Durum 
Örneklemesi tekniği kullanılmıştır. Aşağıda araştırmanın evren ve 
örneklemi daha ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 

Araştırmanın evrenini Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde yer alan ve 
toplam sayısı 1161 olarak belirlenen yaylalarla bu yaylalardaki farklı 
özelliklere sahip kullanıcılar oluşturmaktadır. Bölgedeki illerin yayla sayısı 
resmi kurum ve kuruluşlardan alınan bilgiler, literatür taraması, 1/100.000 ve 
1/25.000 ölçekli topografya haritalarının taranması sonucu elde edilen 
verilerin birleştirilmesi sonucu belirlenmiştir (Tablo1).  
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Tablo 1. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki iller ve yayla sayıları 

İl Nüfus (2000) Gelişmişlik 
Endeksi 

İldeki Toplam 
Yayla Sayısı 

Yayla Grupları 

1-Artvin 191.934 -0,2602 152 1, 2, 3,4 

2-Giresun 523.819 -0,367 263 1, 2,3 ,4 

3-Gümüşhane 186.953 -0,925 102 1, 2, 3,4 

4-Ordu 887.765 -0,6449 85 1, 2, 3,4 

5-Rize 365.938 -0,1784 194 1, 2, 3,4 

6-Trabzon 975.137 -0,1858 295 1, 2, 3,4 

7- Bayburt 97.358 -0,8018 70 1, 2, 4 

TOPLAM 3.228.904  1161  

Araştırmanın örneklemini oluşturacak yaylaların illeri, DPT’nin 2003 
yılındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi içinde farklı düzeyde 
gelişmişlik grubu içinde yer almaktadır (DPT, 2003). Bu illerin gelişmişlik 
endeksine göre örneklem belirlenmesinin nedeni, yaylaların yer aldığı illerin 
farklı sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinde yarattığı etkiyi daha sağlıklı 
izleyebilmektir. Yaylaların özelliklerinin oluşturduğu tiplemenin yanısıra, 
toplumsal çevrenin hem bireyler hem de çevre üzerinde olası etkileri 
olabileceği düşünülerek gelişmişlik düzeyi etkisi, bağımsız bir değişken 
olarak örneklem seçiminde kullanılmıştır. Gelişmişlik endeksine göre 
örneklemde öncelikle yedi il kendi içinde kümelenmiştir.  Bu yedi ilin 
gelişmişlik göstergeleri Tablo 2’de verilmiştir (DPT, 2003). 

Tablo 2. Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik 
endeksine göre gelişmişlik grubu 

 
İller Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine Göre Gelişmişlik 

Grubu 
Trabzon 3 
Rize 3 
Artvin 3 
Ordu 4 
Giresun 4 
Gümüşhane  5 
Bayburt 5 

Kaynak: DPT, 2003. 
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Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kapsamında; demografik 
göstergeler, istihdam göstergeleri, eğitim göstergeleri, sağlık göstergeleri, 
sanayi göstergeleri, tarım göstergeleri, inşaat göstergeleri, mali göstergeler, 
alt-yapı göstergeleri, diğer refah göstergeleri değişken olarak kullanılmıştır. 
Gelişmişlik endeksine göre yedi il kendi içinde sıralandıktan sonra; 

Birinci aşamada; DPT’nin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi 
kapsamında yedi il gelişmişlik düzeyine göre üç farklı kümeye ayrılmıştır. I. 
Küme içinde yer alanlar: 3. derecede gelişmeye sahip olanlar; II. Küme 
içinde yer alanlar: 4. derecede gelişmeye, III. küme içinde yer alanlar: 5. 
derecede gelişmeye sahip olan illerdir (Tablo 3). 

İkinci aşamada; belirlenen bu kümeler içindeki illerden “yayla sayısı 
en çok olanlar” kümeden örnek olarak çekilmiştir. Örneklemi oluşturan 
toplam üç il olarak Trabzon, Giresun ve Gümüşhane belirlenmiştir. 

Tablo 3. Araştırma alanındaki illerin gelişmişlik düzeyi ve örneklem 

İllerin 
Gelişmişlik 
Düzeyi 

İl İller Nüfus 
(2000) 

Gelişmişlik 
Endeksi 

İldeki 
Toplam 
Yayla 
Sayısı 

Örnekleme 
Giren İller 

Örnekleme 
Giren İllerin 

Toplam Yayla 
Sayıları  

Trabzon 975.137 -0,1858 295
Trabzon 295 

Rize 365.938 -0,1784 194
  

  
I. Küme 

(3.derece) 
Artvin 191.934 -0,2602 152

    
Ordu 887.765 -0,6449 85

    
II. Küme 

(4. derece) 
Giresun 523.819 -0,367 263

Giresun 
263 

Gümüşhane 186.953 -0,925 102
Gümüşhane 102 

III. Küme 
(5. derece) Bayburt 97.358 -0,8018 70

  
  

  
TOPLAM 3.228.904  1161

 660 

Üçüncü aşamada; seçilen bu illerin yaylaları, özelliklerine göre dört 
kümeye ayrılmıştır (Tablo 4).  

Tablo 4. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yayla grupları ve özellikleri 
Yayla Grubu Yayla Özelliği 
1. Grup Yaylalar Erişimi zor olan, dağ otlağı olarak kullanılan ve kısmen terk edilmekte olan, 

çoğunlukla alpin kattaki (2000 m+) yaylalar 
2. Grup Yaylalar Erişimin bazı yerlerde iyi olduğu, dağ otlağı fonksiyonu kısmen değişmiş, hem 

hayvancılık hem de yerel halk tarafından rekreasyon amacıyla kullanılan yaylalar 
3. Grup Yaylalar Erişimin kolay olduğu, dağ otlağı fonksiyonunu büyük ölçüde kaybetmiş daha 

çok yerel halk tarafından rekreasyonel amaçlarla kullanılan yaylalar 
4. Grup Yaylalar Erişimin kolay olduğu, çoğunlukla alçak kesimde, dağ otlağı fonksiyonunu 

tümüyle kaybetmiş, yerel halk tarafından rekreasyonel amaçlarla, bunun yanında 
turizm amacıyla da kullanılan yaylalar  
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Bu kümeler içinden yaylaları temsil edecek olanlar, en az yayla sayısı 
olan kümeden 1 yayla, daha sonrakinden 2 yayla, daha sonrakinden 3 yayla,  
en çok yaylası olan kümeden ise 4 yayla olmak üzere her bir kümeden 
toplam 10’ar yayla olmak üzere toplamda 30 yayla seçilmiştir (Tablo 5).  

Tablo 5. Araştırma alanındaki illerin yayla tiplerine göre örneklem ve anket sayıları 

İl Adı 
Yayla 
Grubu Yayla Sayısı 

Yayla Grubuna 
Göre İllerin 

Örnekleme Giren 
Yayla Sayısı Anket Sayısı 

Trabzon I 107 4 180 
  II 138 3 135 
  III 47 2 90 
  IV 3 1 45 
Toplam  295 10 450 
Giresun     
  I 78 3 135 
  II 173 4 180 
  III 10 2 90 
  IV 2 1 45 
Toplam  263 10 450 
Gümüşhane      
  I 75 4 180 
  II 21 3 135 
  III 5 2 90 
  IV 1 1 45 
Toplam  102 10 450 
Genel Toplam  660 30 1350 

 

Dördüncü aşamada; belirlenen sayıda yaylalara Kolay Ulaşılabilir 
Durum Örneklemesi tekniği ile ulaşılması hedeflenmiştir.  

Beşinci Aşamada ise, dördüncü aşamada belirlenmiş olan yaylaların 
kullanıcılarına uygulanacak olan sosyo-ekonomik araştırmanın yapılacağı 
hedef kitleyi belirleme aşamasıdır. Bu örneklem, ikinci hedef kitle olan 
yayla kullanıcıları örneklemidir. Bunun için örnekleme giren illerin sahip 
oldukları yayla kümeleri çevresinde yer alan nüfus, evreni oluşturmaktadır. 
Bu evren üzerinden örnekleme giren yaylaları farklı amaçlarla kullananlar 
dikkate alınarak her bir il için belirlenmiş olan örnek hacmi kapsamında 
Kolay Ulaşılabilir Durum Örnekleme tekniği ile yayla kullanıcılarına 
ulaşılmıştır. Proje kapsamındaki evrenin heterojenliği ve örneklemde temsil 
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edilecek yayla grupları göz önüne alınarak,  belirlenmiş sayıdaki her 
yayladan kullanıcı özelliği (yaylayı hayvancılık için kullananlar, rekreasyon 
ve turizm amaçlı kullananlar, işyeri sahipleri) düşünülerek, istatistiksel 
analizler için gerekli olacak büyüklükte gözlenen kişilere ulaşmak için 
örneklem büyüklüğü 1350 olarak hesaplanmıştır (Tablo 5). 

 Çalışmanın başladığı dönemde alandan elde edilen bilgiler kapsamında 
örneklemde belirlenen sayıdaki yaylanın seçimi, temel olarak yaylaların 
özellikleri, il veya ilçe merkezlerine olan uzaklıkları ve ulaşım olanakları 
bağlamında değerlendirilerek kümelerden kolay ulaşılabilir durum 
örneklemesi listesi oluşturularak amaçsal olarak belirlenerek seçilmiştir 
(Tablo 6; Harita 3-4-5-6). Bu yaylaların kullanıcı grubunu oluşturan 
bireylere ve çevre yerleşimlere ise amaçsal olarak aynı yöntemle ulaşılmıştır. 

Tablo 6. Araştırma alanında örneklemi oluşturan yaylalar ve idari durumları 

İl İlçe Köy/Belde Yayla 
Maçka Üçgedik Geyikli Yaylası 
Maçka Üçgedik Eskale Yaylası 
Maçka Üçgedik Simene Yaylası 
Maçka Yaylabaşı Yaylabaşı Yaylası 
Akçaabat Işıklar Işıklar Yaylası 
Düzköy İlçe merkezi Düzköy Yaylası 
Düzköy Alazlı Alazlı Yaylası 
Düzköy Gökçeler Karadağ Yaylası 
Düzköy Çal Hırsafa Yaylası 

Trabzon 

Akçaabat Sertkaya Hıdırnebi Yaylası 
Dereli Kümbet Göktepe Yaylası 
Dereli Kümbet Pancarbeleni Yaylası 
Dereli Kümbet Şeyh Yaylası 
Bulancak Tandır Pazarsuyu Yaylası 
Dereli Kümbet Göbel Yaylası 
Dereli Kümbet Kurtulmuş Yaylası 
Dereli Tamdere Eğriçarık Yaylası 
Bulancak Tandır Bektaş Yaylası 
Dereli Kümbet Kümbet Yaylası 

Giresun 

Dereli Yavuzkemal Kulakkaya Yaylası 
Kürtün Söğüteli Kazikbeli Yaylası 
Kürtün Söğüteli Alistire Yaylası 
Kürtün Söğüteli Gölcüğez Yaylası 
Kürtün Söğüteli Çekümce Yaylası 
Torul Köstere Aktaş Yaylası 
Kürtün Özkürtün Davunlu Yaylası 
Kürtün Özkürtün Kadırga Yaylası 
Kürtün Özkürtün Şahmelik Yaylası 
Kürtün Özkürtün Erikbeli Yaylası 

Gümüşhane 

Gümüşhane Dörtkonak Dörtkonak Yaylası 
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Harita 3. Trabzon ilinde örnekleme giren yaylalar 

 
Harita 4. Giresun ilinde örnekleme giren yaylalar 
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Harita 5. Gümüşhane ilinde örnekleme giren yaylalar 

 
Harita 6. Araştırma alanında örnekleme giren yaylaların dağılışı 
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1.6. Araştırmanının Sınırlılıkları 

Projenin çok kapsamlı ve geniş bir alanda yürütülmesine bağlı olarak 
araştırma sürecinde araştırma alanının coğrafi özelliklerinden kaynaklı bazı 
güçlüklerle karşılaşıldığı söylenebilir. Ancak karşılaşılan güçlükler, 
araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini etkilemeyecek şekilde aşılmaya 
çalışılmıştır. 

Karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri, araştırma alanının geniş bir 
kesiminin yüksek dağlık alanda bulunmasından kaynaklıdır. Arazinin sarp ve 
engebeli oluşu, arazi çalışmaları için yaylaların bir kısmına ulaşımda güçlük 
yaratmıştır. Bölgenin nemli ve yağışlı iklimi de bu olumsuzluğa eklenince 
arazi çalışmaları sırasında önceden yapılan çalışma programlarında zaman 
zaman aksamalar yaşanmıştır (Foto 1-2).  

Bu aksamaların aşılmasında iki yol izlenmiştir. Birincisi yol ve hava 
koşullarındaki olumsuzluk nedeniyle ulaşılamayan yaylalara yeni bir 
program yapılarak ulaşılmaya çalışılmıştır. İkinci yol ise belirtilen 
olumsuzluklara bağlı olarak anket çalışması yapılamayan ya da anket 
çalışmasının bir bölümü yapılıp bir bitirilemeyen yaylalar için bu çalışma 
benzer özelliklere sahip (birbirine muadil olabilecek) yakın çevredeki başka 
yaylalarda gerçekleştirilmiştir.  

    
 

Foto 1. Arazi çalışmaları sırasında bazı yolların ulaşım için elverişli olmaması nedeniyle 
zaman zaman zorluklar yaşanmıştır. Göktepe Yaylası - Pancarbeleni Yaylası yolu. 
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Foto 2. Arazi çalışmaları sırasında Göktepe Yaylası-Pancarbeleni Yaylası yolu. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Arazi Kullanımı 

Araziden yararlanma ya da arazi kullanımı (land use) dar anlamda 
araziden, özellikle topraktan tarım ve ormancılık için yararlanmayı ifade 
eder. Kavram geniş olarak ise, yerleşim alanı yapma, ulaşım için yararlanma, 
ticaret, sanat, endüstri ve tatil zamanlarını değerlendirme ve hammadde 
kazanma da dahil olmak koşuluyla araziden her türlü yararlanmayı içerir 
(Çepel, 1996:8). 

Arazi kullanımı, çevrenin görünümünde ve ekosistemlerde daha önce 
görülmemiş değişikliklere yol açmaktadır. Kentsel alanlar ve buna bağlı 
altyapılar en hızlı büyüyen arazi tüketicileri olup, bu büyüme esasen verimli 
tarım arazileri pahasına gerçekleşmektedir. Kırsal peyzajlar, tarımın 
yoğunlaşması, arazi terki ve ormanların sömürülmesine bağlı olarak 
değişmektedir.  

Kıyı kesimleri ve dağlık bölgeler, yoğun turizm ve tatil faaliyetlerini 
karşılayabilmek için çok ciddi mekânsal yeniden düzenlemelere tabi 
tutulmaktadır. 

Tarım, ormancılık, ulaşım ve barınma gibi faaliyetler için arazi 
kullanılmakta ve bu faaliyetlere bağlı olarak toprağın doğal durumu ve 
işlevleri değişmektedir. Pek çok çevre sorunu arazi kullanımından 
kaynaklanmakta olup bu; iklim değişikliğine, biyolojik çeşitliliğin kaybına 
ve suyun, toprağın ve havanın kirlenmesine yol açmaktadır. Arazi 
kullanımından kaynaklanan etkiler, doğal habitatların ve peyzajların yok 
olması şeklinde doğrudan olabileceği gibi, toprağın sertleşmesi ve 
ormansızlaşma sonucunda sel riskinin artması şeklinde dolaylı da olabilir 
(European Environment Agency, 2010). Bu bağlamda, özellikle son 
yüzyıllarda dünya nüfusundaki olağanüstü artış ve bu artışa bağlı olarak 
doğal kaynakların aşırı denecek ölçüde kullanılması, onarılması güç zararları 
ve yer yer felaketleri beraberinde getirmiştir. Doğal kaynakların hesapsız ve 
bilgisiz bir şekilde kullanılması, dünya üzerinde o denli korkunç yaraların 
açılmasına neden olmuştur ki, bu yeni gelişen ortamda uygulamalı coğrafya 
dünya üzerinde yer alan mekân birimlerinin nasıl en iyi ve en verimli şekilde 
kullanılabileceği hususlarını aramak ve çareler bulabilmek için bunlardan 
bilimsellik içinde, bu konudaki çoğu araştırmalarda veri toplanması, 
verilerin analizi ve haritalanmasında uzaktan algılama ve coğrafi bilgi 
sistemleri (CBS), hava fotoğrafları gibi yeni araç ve tekniklerden 
yararlanılmaktadır (Anonymous,1995:116; Johnston  vd.,2000: 432; Verburg 
vd., 2009:1327).  
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Arazi örtüsü (land cover), arazi kullanımı (land use) ve arazinin işlevi 
(land function) kavramları birbiriyle ilişkili ancak birbirinden farklı 
kavramları ifade etmektedir. Arazi örtüsü, arazinin yüzeyini kaplayan doğal 
bitki örtüsünü de içeren toprak tabakasını ve biyoması, tarım ürünlerini ve 
insan yapılarını ifade eder. Arazi örtüsü bu yüzden doğrudan arazide ve 
uzaktan algılama görüntüleri ile gözlenebilir. Arazi örtüsü ile ilgili gözlem 
ve izleme çalışmalarında kullanılan temel araç ve teknikler: Uzaktan 
algılama, hava fotoğrafları ve haritalardır.  

Arazi kullanımı sözü edilen bu kavramın tersine insanlığın arazi 
örtüsünden yararlanması demektir ve arazi yönetim uygulamalarını da içerir. 
Arazi kullanımı ile ilgili çalışmalarda kullanılan temel araç, teknik ve veriler 
ise; nüfus verileri, gözlemlerden elde edilen arazi örtüsü haritaları, peyzaj 
yapılarının yorumlarıdır (Verburg vd., 2009:1328).  

Arazinin işlevi, yalnızca arazi kullanımını ifade eden mal ve hizmetlerin 
sağlanması (örneğin, besin ve odun üretimi gibi yararların sağlanması) değil, 
aynı zamanda estetik güzellik, kültürel miras ve biyoçeşitliliğin korunması 
gibi yararların sağlanmasını da içermektedir. Arazi örtüsü ve kullanımında 
yararlanılan teknikler bir alanın işlev ya da fonksiyonlarının gözlenmesi ve 
izlenmesi için yeterli değildir. Çünkü bir alanın işlevi, arazi örtüsünde 
herhangi bir değişiklik olmaksızın keskin bir şekilde değişebilmektedir. 
Dolayısıyla, arazi işlevinin gözlenmesi ve izlenmesi çalışmalarında 
kullanılan temel araç ve  teknikler ise, diğerlerinden farklı olarak, çevresel 
ve sosyo-eonomik yapının analizi, mal ve hizmetlerin kıymetlendirilmesi ya 
da ölçülmesidir (Verburg vd., 2009:1329).  

2.2. Yayla 

Yaylaların ve yaylacılığın Türkiye’deki kırsal kesimin ekonomik ve 
sosyal yaşamında çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye’de yaylalar, 
göçebeler, yarı göçebeler ve tarımla uğraşan yerleşik köylülerin gelir elde 
etmeye yönelik hayvancılık faaliyetlerinde kullandıkları ya da 
yararlandıkları yaz otlakları veya dağ otlaklarıdır.  

Yayla kavramı ile ilgili olarak, bugüne değin başta coğrafya alanındaki 
yayınlar olmak üzere, çeşitli eserlerde tanımlar yapılmıştır. Bu tanımların, 
benzer yönleri bulunmakla birlikte, kapsam bakımından kısmen farklılıkların 
varlığı da bir gerçektir.  

Alagöz, “Yayla” teriminin eski Türkçe’de yaz mevsimi anlamına gelen 
“Yay” kökü ile hayvanları açıkta ve dağınık olarak otlatmak anlamını da 
ifade eden “yaymak” mastarından çıktığını belirterek, yayla ve yaylacılık 
kavramlarını geniş kapsamlı olarak irdelemektedir. Ayrıca bu konuda farklı 
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araştırıcıların yaptıkları tanımlara atıfta bulunarak konuyu örneklerle 
açıklamaktadır (Alagöz, 1941:150-152; 1993:1-4).  

Tanoğlu’nun, geniş kapsamlı bir kavram olarak belirttiği yayla ile ilgili 
olarak, yerleşme coğrafyası bakımından yaptığı tanım şöyledir: 
“Kanaatimce bir terim olarak kullanılamayacak derecede mefhum itibariyle 
fazla yüklü bulunan yayla kelimesinin morfolojik ve sayfiye manaları bir 
tarafa bırakılırsa yayla, yaylak, yazlak, güzle, güzlek, kışla ve kışlak 
terimlerinin yerleşme coğrafyasındaki manaları fazla tereddüde yer 
bırakmayacak derecede açıktır. Bunlar, bütün Akdeniz bölgesinde beşer 
tarihinin en eski zamanlarından beri cari olan belki de Pierre 
Deffontaines’in düşündüğü gibi ilk zamanlarda yabani hayvanların peşinde 
başlayıp sonraları ehlileştirilen hayvanların  peşinde devam eden ve bugün 
de bu bölgede bilhassa Anadolu’da çok yaygın bulunan ve halen bazen 
bütün bir köy halkını, köy sakinlerinden yalınız bir kısmını ( kadın, çocuk ve 
çobanları), bazen da köyün yalınız çobanlarını içine alan dağ ile ova 
tezadının yarattığı ve mevsimlerin ayarladığı ritmik hareketlerin, “çöl 
hudutlarındaki step sahalarında hakiki çoban göçebelerin daha ziyade ufki 
istikametlerde vaki olan göçlerden farklı olarak daha ziyade şakuli 
istikametlerdeki göç hareketlerinin” (transhumance)   mevsimlik konak 
yerleri ve binaenaleyh, hakiki manasında oturaklı çiftçilerin kır yerleşmeleri 
(habitat rural) ile karıştırılması doğru olmayan ekonominin ağırlık merkezi 
hayvancılık yahut ziraate kaydığına göre çoban-çiftçi veya çiftçi-çoban 
olarak adlandırabileceğimiz yarı göçebelerin eğreti yerleşmeleridir.” 
(Tanoğlu, 1966:243). 

Tunçdilek, değişik işlevlerine vurgu yaparak yaylayı şu şekilde 
tanımlamıştır: “Yılın belirli bir süresi içinde hayvan otlatmak, ziraat 
yapmak, ve geçimin sağlanmasında menfaat temin eden her türlü işte 
çalışmak, hatta dinlenmek için çıkılan veya gidilen, köyün hayat sahasının 
dışında kalan, çok defa köyün müşterek mülkü olan, köyden ayrı ve çok 
zaman pek uzak olmakla beraber sosyo-ekonomik bağlarla tamamen köye 
bağlı bir mahal; veya köyün esas geçim sahasına ekli ikinci bir bölümü.” 
(Tunçdilek, 1964: 16).  

Emiroğlu, yayla kavramını geniş çerçevede ele almakta ve yaylanın ne 
olduğu konusunda şu bilgiyi vermektedir:  “Yayla, yerleşme coğrafyası 
terimi olarak çoğu kez geçici bir yerleşme yerini anlatır. Yaylalar yaz 
mevsiminde en sıcak aylarda çıkılan ve geçici olarak yerleşik hale getirilen 
mahallerdir. Yaylalar genellikle geçici bir yerleşme yeri olmaları yanında, 
insanların bir süre ekonomik faaliyette bulundukları mahallerdir. Yaylalar, 
göçebelerin, yarı göçebelerin, yaylacı ve yarı yaylacıların geçim alanları 
olmalarından başka, kasaba ve kent halkının da çeşitli yönlerden 



 26

ilgilendikleri alanlardır.” (Emiroğlu, 1977:17). Bu yaklaşım, yaylanın geçici 
bir yerleşim yeri olduğunu vurgulamakta, ancak ekonomik ve sosyal 
bakımdan daha geniş olarak düşünülmesi gereken bir yer olduğunu  
göstermektedir.  

Yücel’in yerleşme coğrafyası açısından yayla tanımı ise şu şekildedir: 
“Coğrafyacıların, bir topoğrafya şekli olan platoları; halkımızın kâh 
ormanın tabii üst sınırı yukarısındaki Alp çayırları kuşağını, serin yerleri; 
kâh Alpin kuşağa komşu ormanlık sahada yer yer, yazın yeşilliğini muhafaza 
eden otlakları anlatmak için kullandığı “yayla” tabirine açıklık kazandırmak 
lazım gelir. Sürülerin yayıldığı “yaylak”lardan ayırt edilmesi gereken 
“yayla”, çoban ve hayvan sahiplerinin davar ve sığırlarına taze ot 
yedirebilmek için yazın dağların orman üst sınırı yukarısındaki zirvelerine 
çekilmiş baharı yakalayabildikleri Alp çayırları kuşağının uygun bir 
köşesine kurdukları çadır veya taşla inşa edilmiş meskenlerden müteşekkil 
yerleşmelerin adıdır.” (Yücel, 1995:452). Bu tanımda dikkati çeken nokta, 
Yücel’in yayla ve yaylak kavramlarını birbirinden ayırmasıdır. Nitekim aynı 
konuda Alagöz de Yücel ile benzer düşünceyi taşımaktadır (Alagöz, 
1941:151; 1993:3).  

Buna karşılık Tunçdilek bu görüşün aksine, yayla ve yaylak, yazlak gibi 
terimlerin aynı anlama geldiklerini belirterek, konu ile ilgili olarak şu bilgiyi 
vermektedir: “Yaylalar memleketin muhtelif bölümlerinde birbirinden çok 
farklı birtakım isimlerle anılmaktadırlar. Meselâ: «yayla, yaylak, yazlak» 
gibi… Bu terimler ve ihtiva ettikleri şekiller arasında yapı ve fonksiyon 
bakımından belirli bir fark mevcut değildir. Terimler ne kadar değişik olursa 
olsun, hepsi de yayladan farklı şekiller değillerdir.” (Tunçdilek, 1967:138).   

Aynı konuda Ögel, yaylak ve yayla kavramlarını tarihi açıdan 
irdelemektedir ve görüşleri şöyledir: “Türkçede yaylak veya yayla denince 
ilk hatıra gelen şey, hayvanların otlatıldığı yüksek yerler ve dağlar hatıra 
gelir. Aslında ise, yaylak sözü, kışlak deyiminin bir karşılığıdır. Yani, “yazın 
oturulan yer” mânâsına gelir. Burada, eski Türkçe’deki ya ve yay sözlerinin 
değişmelerini anlatacak değiliz. Bu sebepledir ki, eski Anadolu metinlerinde, 
yay evi, yazla evi, yaz evi gibi, aynı kökten gelen değişik deyişlere rastlanır. 
Eski Orhun yazıtlarında da yaylag, “yayla, yazın oturulan yer” mânâsına 
gelirdi. Yayladım, yaylayur, yaylayurmen gibi, “yaylaya çıkmak, yazlığa 
gitmek ve yazlamak” anlayışları ile ilgili eski fiil köklerine de rastlıyoruz.” 
(Ögel, 1985: 23). 

Aynı konuya devamla; “…. “Otlak” olarak “yaylak”: Böyle bir başlık 
koymağa hiç lüzum yoktu. Ancak bu konuda da, bizim bazı görüşlerimiz 
vardır. Bunun için de görüşlerimizi, böyle bir başlık altında toplamağı 
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lüzumlu gördük. Aslında yaylanın önem kazanmasının tek sebebi, “hayvan 
otlağı” olmasından ileri gelir. Burada, yayla ile mer’a arasındaki farka da 
temas etmek lâzımdır. Yayla, baharda başlayan, mevsimlik bir otlaktır.” 
(Ögel, 1985: 25).    

Alagöz ve Yücel, yayla ve yaylak kavramlarının aynı şey olmadıklarını 
belirtmelerine karşılık, Tunçdilek ve Ögel’in tanımlarında bu terimler 
arasında kesin bir sınır çizilmiş değildir.  

Sözer’in yayla kavramına yaklaşımı şu şekildedir: “Bilindiği gibi, 
dilimizdeki yayla sözcüğü, her şeyden önce, yazın çıkılıp yerleşilen yüksek ve 
serin yer, bir köy-altı yerleşme şekli, yaz mevsimi boyunca ahır hayvanlarını 
beslemek ve nâdir olarak da tarımsal faaliyetlerde bulunmak için 
yararlanılan bir yaşama alanı anlamına gelir. Bununla birlikte, ayni 
sözcüğün farklı anlamlarda kullanıldığı da bilinmektedir: yayla, şehir veya 
alçak bölge sâkinlerinin –iktisadî bir fonksiyona sahip olmadan- dağda veya 
ormanda yazın ikamet ettiği çadır veya ev grupları anlamını taşıyabilir. 
Normal bir köy, münferit bir çiftlik veya çobanların güttüğü küçükbaş 
hayvan sürüleri için yazlık bir otlak anlamına da gelebilir. Bütün bu 
açıklamalar, yayla’nın çok değişik amaçlarla kullanılan ve fakat yine de 
ortak özellikler taşıyan yazlık bir ikametgâh, bir mer’a alanı olduğunu 
göstermektedir.” (Sözer, 1990:1).  

Bu özelliklerin yanında, yayla kavramının zaman zaman plâto yerine 
kullanıldığı da bilinmektedir (İzbırak, 1992:339). Ancak bu doğru bir 
yaklaşım değildir. Çünkü plâto, akarsular tarafından derin yarılmış, geniş ve 
yüksek düzlüklerdir. Halbuki yayla, bir beşeri coğrafya terimidir ve kavram 
olarak neyi ifade ettiği yukarıdaki tanımlarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır (bu 
konuda bkz. Şahin vd., 2004:45). Üstelik Türkiye’de yaylaların bulunduğu 
yerşekillerine bakıldığında, buraların platoyla hiç ilgisi olmayan yüksek 
dağlardaki buzul vadilerinin yamacı ya da tabanı, sirklerin tabanı, sırtlar, 
hatta Nemrut Dağı’nda olduğu gibi, bir kaldera tabanı da olabilmektedir 
(Somuncu, 2005: 24).  

Yayla ile ilgili olarak yapılan bu geniş kapsamlı tanımlardan çıkarılacak 
genel sonuç şudur: Yayla, göçebe ve yarı göçebelerle, yerleşik köylülerin 
ekonomik faaliyet alanıdır. Bu ekonomik faaliyetlerde hayvancılık önde 
gelmekle birlikte, tarımsal faaliyetler de yapılabilmektedir. Bunun yanında 
yaylalar, kasaba ve şehirlerde yaşayan insanların da rekreasyon ve turizm 
gibi sosyal amaçlar için de kullandıkları ya da yararlandıkları, çıkılan veya 
gidilen yerdir.   
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2.3. Türk Hukukunda Yayla 

Yayla ve/veya yaylak kavramı hakkında çoğunluğu coğrafyacılara ait 
olan bilimsel tanım ve görüşler yukarıda ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Ancak 
bu konunun bir de hukuki yönü bulunmaktadır.  Nitekim, yayla ve 
yaylacılığın hukuki boyutu gerek bu araştırmanın gerekse ilgili konunun kilit 
taşı konumundadır. Zira yaylaların mülkiyet durumu, yaylalardan 
yarlarlanma hakkı ve şekli, bu konu hakkındaki sınırlılıklar yasalarla 
belirlenmiştir ve temel belirleyici unsur da budur. 

Mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin ilk düzenleme Cumhuriyet  öncesinde 
1858 tarihli “Arazi Kanunnamesi” ile yapılmıştır. Cumhuriyet döneminde 
ise büyük önemine karşın, mera, yaylak ve kışlakların hukuki durumunu 
açıklığa kavuşturacak yasal düzenlemenin yapılması uzun zaman almıştır. 
1973 tarihli Toprak ve Tarım Reformu Yasası, mera, yaylak ve kışlaklara 
ayrıntılı olarak yer vererek bu boşluğu doldurmuş olmakla birlikte, kısa bir 
süre sonra Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilince konu yine 1848 tarihli 
Arazi Kanunnamesi ilkeleri ve Yargıtay’ca oluşturulan (İçtihat Hukukuna) 
kalmıştır (Cin ve Surlu, 2000: V). 

25 Şubat 1998 günü kabul edilip 28 Şubat 1998 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4342 sayılı “Mera Kanunu” konuyu tüm 
yönleri ile düzenleyen hükümler getirmiştir (Mera Kanunu’nun ayrıntısı için 
bkz., Cin ve Surlu, 2000: 179). 

 Ancak, Yasa ilk  elde mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahdidini 
öngördüğünden, bu tespit ve tahdit işlemlerinin yurt genelinde 
gerçekleştirilmesi zaman almaktadır. (Cin ve Surlu, 2000: V). Nitekim 
araştırma alanını oluşturan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinde de 
tespit, tahdit ve tahsis işlemleri henüz tümüyle bitirilememiştir.  

Mera Kanunun 1. Maddesinde kanunun amacı şu şekilde belirtilmiştir: 
“MADDE 1- Bu kanunun amacı, daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş 
veya kadimden beri kullanılmakta olan, mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait 
olan otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri 
adına tahsislerin yapılmasını, belirlenecek kurallara uygun bir şekilde 
kullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını 
ve sürdürülmesini, kullanımlarının sürekli olarak denetlemesini, 
korunmasını ve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini 
sağlamaktadır.” (Cin ve Surlu, 2000:179).  

Mera Kanunun tanımlar bölümünü içeren 3. Maddesinde ise yayla veya 
yaylak şu şekilde tanımlanmaktadır: “MADDE 3- Bu Kanunda geçen; 
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….d)Yaylak: Çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, 
hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya 
kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri,……ifade ader.” (Cin ve Surlu, 
2000:182).  

Kanunun bu maddesi yaylaların mekânsal işlevini hukuksal olarak net 
biçimde tanımlamaktadır. Her ne kadar yukarıda yayla kavramının ne olduğu 
ya da yaylanın nasıl bir yer olduğu farklı yazar ve kaynaklardan yapılan 
alıntılarla irdelenmiş ise de, Türkiye’de bugün yürürlükte olan 4342 sayılı 
Mera Kanununa göre yaylalara sayfiye, turizm, rekreasyon vb. işlevler 
atfedilmeden yaylanın yalnızca hayvancılık amacıyla kullanılan ya da 
yararlanılan bir yer olduğu kesin olarak belirlenmiştir.   

Mera Kanunun tümü araştırma konusu ile doğrudan ilgili olmakla 
birlikte, sonraki bölümlerde yapılacak açıklamalara temel oluşturması 
bakımından yaylaların hukuki durumuyla ilgili kanun maddesini burada 
açıklamakta yarar vardır: “MADDE 4- Mera, yaylak ve kışlakların kullanma 
hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Bu yerler Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Komisyonun henüz görevine başlamadığı yerlerde, evvelce çeşitli 
kanunlar uyarınca yapılmış olan tahsislere ve teessüs etmiş tamüllere göre; 
mera, yaylak ve kışlakların köy veya belediye halkı tarafından 
kullanılmasına devam olunur. 

Mera, yaylak ve kışlaklar, özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında 
kullanılamaz, zamanaşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz. Ancak, 
kulanım hakkı kiralanabilir. Kiralama ilkeleri yönetmelikle belirlenir. 

Amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve 
kışlakları tekrar eski konumuna getirmek amacı ile yapılan masraflar 
sebebiyet verenlerden tahsil edilir. 

Umuma ait çayır ve otlak yerlerinin kullanılmasında ve bunlardan 
faydalanılmasında mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin hükümler uygulanır.” 
(Cin ve Surlu, 2000, 183).     

Mera Kanunun 4. Maddesi yaylaların hukuki durumunun sınırlarını açık 
biçimde çizmiştir. Sonraki bölümlerde bu konu ayrıntılı olarak 
irdelenecektir.  

2.4. Yaylacılık 

Yaylacılık, büyük ölçüde hayvancılığa dayalı mevsimlik bir hareket 
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olup,  yaz mevsiminde insanların hayvanlarıyla birlikte yayla adı verilen 
geçici yerleşmelere göçmelerini, orada bir süre kalmalarını ve ekonomik 
faaliyetlerde bulunmalarını kapsamaktadır (Somuncu, 2005: 25).  

Yaylacılık kavramı geniş anlamda göçebe çobanlar, yarı göçebeler ve 
yerleşik köylülerin bir faaliyetidir. Ancak dar anlamdaki “yaylacılık”, 
tümüyle yerleşik insan gruplarının, yani yaylacı köylülerin 
gerçekleştirdikleri mevsimlik bir faaliyettir. Bu nedenle, yerleşiklerin 
yaylacılık faaliyetleri kırsal ekonomide tarımsal faaliyetleri destekleyen bir 
görünüm içindedir. Yaylacılık, tarımın yanısıra hayvancılık yapan insan 
gruplarına, sürülerin daha iyi beslenebilmesi, daha iyi ürün vermesi ve daha 
çok sayıda hayvan besleyebilme olanağını sağlar. Yaylacılıkta hayvanların 
bakımı, yazın otlaklarda otlatma, kışın ise ahırlarda barındırma biçiminde 
yapılır. Yaylacı köylülerin, köydeki evlerine karşılık yaylalarda da sabit 
meskenleri olabilmektedir. Sonuç olarak yaylacılıkta, yerleşik bir hayat tarzı 
söz konusudur. Tarımın yanı sıra yaylada hayvancılık, ekip biçme, bitki ve 
ağaç yetiştirme, el sanatları ve diğer işler yapılabilmektedir (Emiroğlu, 1977: 
19; Kutlu, 1987: 24; Somuncu, 2005: 25).   

Yaylalar göçebeler, yarı göçebe ve yerleşik köylülerin ekonomik 
faaliyet alanı olmakla birlikte bu üç grubun yaylacılık faaliyetleri farklı 
özelliklere sahiptir. Bu farklılıkları şu şekilde özetlemek mümkündür: 

•Göçebelikte çok geniş alanlarda sürdürülen yaylacılık faaliyeti, yarı 
göçebelik ve yaylacılıkta daha dar alanlarda gerçekleştirilmektedir. 

•Yarı göçebelerin ve yaylacı köylülerin yaylaya göçlerinde, göç süresi 
ve göç yolları göçebeliğe oranla daha kısadır. 

•Göçebe ve yarı göçebelerin yaylada kalış süreleri, yaylacı köylülerin 
yaylada kalış sürelerinden daha fazladır.  

•Göçebelerin sık değişen, sabit ve belirli olmayan yaylalarına karşılık, 
yarı göçebelerin kimi zaman belirli, kimi zaman belirsiz, yaylacı köylülerin 
ise, çoğunlukla köy yakınlarında ve belirli yaylaları bulunmaktadır. 

•Göçebelerin tek mesken türü çadırdır. Yayla ve kışlakta çadırda 
barınılır. Yarı göçebelikte köylerdeki konutlara karşılık, yaylada çadırlarda 
barınılmaktadır. Benzer durum yaylacı köyler için de geçerlidir. Ancak 
yaylacı köylülerin, çoğunlukla köylerdeki konutlarının yanısıra yaylada da 
konutları olabilmektedir.    

•Göçebelikte ve yarı göçebelikte, yaylada yerleşme süresi içinde sadece 
hayvancılıkla ilgili faaliyetler söz konusu olduğu halde, yaylacı köylüler 
hayvancılığın yanı sıra yaylada diğer tarımsal faaliyetleri de 
yapabilmektedirler. 
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•Göçebelikte ve yarı göçebelikte çoğunlukla küçükbaş hayvancılık 
yapılmasına karşılık, yaylacılıkta büyükbaş hayvancılık da yapılmaktadır.  

•Göçebelerin yaylalarında görülmeyen hayvan barınaklarına 
yerleşiklerin yaylalarında rastlanabilmektedir.  

•Yaylacılıkta köy ekonomisinin temelini hayvancılıktan çok tarım 
oluşturduğu için, yaylalar geçimi tamamlayıcı bir alan olarak kabul 
edilmektedir. Göçebelik ve yarı göçebelikte ise durum tam tersidir; 
ekonomileri tümüyle hayvancılığa dayalı bu gruplar için yaylalar 
tamamlayıcı bir alan olmaktan çok, gerçek geçim alanlarıdır (Kutlu, 1990: 
201; Somuncu, 2005: 25).   

 
2.5. Yaylaların Rekreasyon Amaçlı Kullanımı  

Yaylacılık, geleneksel bir temele dayalı olan hayvancılığın, ülkemizde 
sürdürülen en yaygın tipidir. Temeli hayvancılık ekonomisine dayalı bir 
faaliyet olmasına rağmen, yaylacılığın bir de sosyal boyutu bulunmaktadır. 
Bu da, sıcak yaz aylarında özellikle kasaba ve şehirlerde yaşayan insanların 
serin yerde bulunma, dinlenme amacıyla yaylaya çıkmalarıdır ki, bu faaliyet 
“rekreasyon amaçlı yaylacılık” (Doğanay, 1997: 276; Doğaner, 2001: 204; 
Soykan, 1994) ya da “sayfiye yaylacılığı” (Alagöz, 1993: 43; Tunçel vd., 
2004:63; Zaman, S., 2007) olarak nitelendirilmektedir. Bu amaçla kullanılan 
yaylalara da “sayfiye”, “sayfiye yeri”  veya “sayfiye yaylası” denilmektedir 
(Alagöz, 1993:13; Doğanay, 1997:273; Emiroğlu, 1977:17; Özgür, 
2000:105; Tanoğlu, 1966:243; Tunçdilek, 1967:147; Yücel, 1995:452; 
Zaman, S., 2007:202).  Alagöz, bu tip yaylacılık faaliyetini “şehir yaylacılığı 
(sayfiyecilik)” olarak da adlandırmıştır (Alagöz, 1993: 12-13).  

Rekreasyon, yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma 
anlamına gelen Latince “recreatio” sözcüğünden gelmektedir. Türkçe 
karşılığı yaygın bir şekilde “boş zamanları değerlendirme” olarak 
kullanılmaktadır. Bu ise, bireylerin ya da toplumsal kümelerin boş 
zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinlikler 
anlamını taşımaktadır (Karaküçük, 1995: 45). 

Rekreasyon kavramı, 20. yüzyıl boyunca araştırıcılar ve filozoflar 
tarafından tartışılmış ancak ileri sürülen tanımlardan hiçbiri çoğunluk 
tarafından benimsenmemiştir (Karaküçük, 1995:45-48; Özgüç, 1998:3). 
Bununla birlikte, uygulamada “rekreasyon” gözle görülebilir çok çeşitli 
arazi kullanılış şekillerini ve yine çok sayıda faaliyet gruplarını 
kapsamaktadır. Dar anlamda düşünülmemesi gereken rekreasyon; turizm, 
boş zaman veya serbest zaman, spor, oyun ve bir ölçüde kültürle iç içe 
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geçmiştir. Rekreasyon, farklı lokasyonlarda farklı doyumlar sağlayan, farklı 
katılımcıların farklı kaynakların kullanımına talep gösterdiği on binlerce 
farklı olgudur (Özgüç,1998:3).  

Rekreasyonda alansal farklılıklar önem taşımaktadır. Donmuş bir dağ 
gölü ve tropikal bir plaj rekreasyon kaynağı olabildiği gibi (Özgüç,1998:4), 
dağlık alandaki bir yayla da rekreasyon kaynağı olabilmektedir. Bu anlamda, 
yaz aylarında kasaba ve şehirlerde yaşayan insanların, zevk için, dinlenme 
amacıyla yaylalara çıkmaları, uzun süreli olarak buralarda kalmaları ve 
çeşitli aktivitelerde bulunmaları, rekreasyon faaliyetidir. Yaylaya çıkmaktaki 
amaç rekreasyon olduğu için de bu tip yaylacılığa “rekreasyon amaçlı 
yaylacılık” denilmektedir. Böylesi faaliyetlere konu olan yaylalar ise, 
rekreasyon amacıyla kullanılan yaylalardır.   

Sayfiye sözü (Arapça; sayfiye), Türkçe Sözlük’te, “yazlık”, “yazlık ev” 
anlamındadır (Türk Dil Kurumu,1988:1268). İzbırak, Coğrafya Terimleri 
sözlüğünde Arapça “sayf” sözcüğünün “yaz” anlamına geldiğini ve uzun bir 
süre türlü yerlerde kullanıldığını belirterek, yazları çıkılan serin, güzel havalı 
dinlenme yerlerine “sayfiye” denildiğini ifade etmektedir 
(İzbırak,1992:275). Ancak yazar, günümüzde sayfiyenin karşılığı 
durumundaki yazlık sözcüğünün daha yaygın olduğunu belirterek, yazlığı da 
şu şekilde tanımlamaktadır: “Yazlık…(eski kelime: Sayfiye). Yazın bunaltıcı 
sıcaklarını geçirmek için birkaç haftadan birkaç aya kadar çıkılan yaylalar, 
bağlar, bahçeler. Yazlıklarda evler vardır. Bu evlerin kimisi bir iki göz 
damdır, kimisi konaktır. Adanalılar Bürücek yaylalarına çıkar. Burası 
Adana’nın yazlığıdır.” (İzbırak, 1992: 342).  

Yukarıdaki açıklamalardan şu sonuç çıkmaktadır: Yaylacılıkla ilgili 
olarak, rekreasyon bir aktiviteyi ifade ederken, sayfiye mekanı 
anlatmaktadır. Ancak günümüzde “sayfiye yaylacılığı” terimi de aktiviteyi 
ifade edecek şekilde yaygın olarak kullanılmaktadır ve yerleşmiş durumdadır 
(Somuncu, 2005: 27-28; Zaman, S., 2007:206).    

Aynı kavramı ifade eden rekreasyon amaçlı yaylacılık ya da sayfiye 
yaylacılığı yaylacılığın ve yaylaların asıl işlevi olmayıp zaman içinde 
Türkiye’deki sosyo-ekonomik yapının değişmesine bağlı olarak ortaya çıkan 
ve gelişme gösteren bir durumdur (Bu konuda bkz., Somuncu, 1994; 1997; 
2005:108; 2011b; Sözer, 1990; Tunçel vd., 2004; Zaman, S., 2007:202; 
Zaman, M., 2001; 2007; 2010). Bu durumu araştırma alanı olan Doğu 
Karadeniz Bölgesi yaylalarında somut olarak gözlemek mümkündür.  
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2.6. Yayla Turizmi 

Yaylalar, ekonomik amaçla hayvancılık, bunun yanında bazı yörelerde 
kısmen tarım yapılan, dönemlik ya da geçici yerleşmelerdir (Somuncu, 
2005:20-25). Ülkemizdeki kimi yaylalar ise, eskiden beri dinlenme ve tatil 
yapmaya yönelik rekreasyonel amaçlar için kullanılmaktadır. 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 yayladan, uzun yıllardır sayfiye amacıyla 
yararlanılmaktadır. Sözü edilen yaylalardan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
olanların bir bölümü, son yıllarda geleneksel yaylacılık faaliyetinin dışında, 
turizme de konu olmaya başlamıştır (Karadeniz ve Somuncu, 2003: 90; 
Özden vd., 2004; Somuncu, 1994:256; 1997:276; 2005:27-103-107-108; 
2010a; 2010b; 2011a; 2011b; Somuncu vd., 2011a; 2011b; Zaman, M., 
2007; 2010). Bu durum,  dünyada değişmeye başlayan turizm anlayışının 
ülkemizdeki yansımasıdır. Zira, günümüzde insanlar, tek düzelikten kaçış ve 
değişiklik arama ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, sessizliğe ve doğaya 
yönelik rekreasyon etkinliklerini tercih etmektedirler (Ahipaşaoğlu ve 
Çeltek, 2006: 2; Özgüç, 2003:142). Bu etkinliklerin gerçekleştiği alanlar ise 
genel bir ifadeyle kırsal alanlardır.  

Çeşitli faktörler insanları kırsal alanlara çekmektedir. Bu faktörler, 
dağlar, ormanlar, akarsular, göller olduğu gibi, köyler ve tabii ki yaylalardır. 
Turistlerin bir kısmı sakin ve rahat bir tatil geçirmek için, bir kısmı da 
yürüyüş yapmak, balık tutmak gibi aktif rekreasyonel faaliyetler için kırsal 
alanları tercih etmektedirler (Soykan, 2004:114). Dolayısıyla kırsal alanlarda 
yapılan ve “kırsal turizm” olarak adlandırılan turizm çeşidi, turistlerin doğal 
ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak amacıyla bir 
kırsal yerleşmeye gidip, orada konaklamaları ve o yöreye özgü etkinlikleri 
izlemeleri ya da katılmalarıyla gerçekleşen bir turizm türüdür. Yaylalarda 
yapılan turizm faaliyetlerini de bu çerçevede değerlendirmek gerekir 
(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 55-58; Özgüç, 2003: 10-11).  

Kırsal 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, 
akarsular, göller, şelaleler, ormanlar, çeşit çeşit bitki türleri ve faunası ile 
doğal güzellikler bakımından büyük bir zenginliğe sahip Doğu Karadeniz 
Bölgesi yaylaları, bu güzelliklerin yanı sıra, yayla konutlarının özgün mimari 
yapısı ve buralardaki geleneksel yaşam tarzı gibi kültürel çekicilikleri ile 
hem yerli hem de yabancı turistler için giderek daha popüler hale gelmeye 
başlayan kırsal mekânlardır.  
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Kırsal kesimde özellikle de dağlık alanlarda gerçekleştirilen 
turizm/rekreasyonun bu alanlarda yaşayanlar için ekonomik ve sosyal önemi 
büyüktür. Çünkü turizm/rekreasyon, geniş ölçüde kırsal kalkınmada bir araç 
olarak düşünülür.  Bunun nedeni, turizm ve rekreasyonun kırsal alanlar için 
pek çok olanak sunmasıdır. Bu olanakların başında istihdam ve gelir 
fırsatlarının yaratılması gelmektedir. Bunun yanında turizmin çoğaltan 
etkisine bağlı olarak, ulaşım, inşaat, tarım ve endüstri sektörlerinin harekete 
geçirilmesi bir başka olanaktır. Ayrıca, doğal kaynakların tahrip edilmek 
yerine korunması da bu çerçevede değerlendirilmesi gereken faktörler 
arasındadır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi dağlık alanlar ekonomik bakımdan zayıf ya 
da kırılgan yapıya sahip yerlerdir. Dolayısıyla turizm/rekreasyonun kırsal 
alanlar için sunduğu bu fırsatlar dağlık alanların kalkınmasında önemli bir 
araç olma özelliği taşımaktadır. Bu sadece geri kalmış ve gelişmekte olan 
ülkeler için değil, gelişmiş ülkelerdeki çoğu dağlık alanlar için de geçerlidir.  
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3. GEREÇ ve YÖNTEM 
Çalışmanın amacı ve kapsamı çerçevesinde Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nde örneklem olarak seçilen 30 yaylanın araştırmanın yürütüldüğü 
konuya ilişkin temel verileri, araştırmanın gereçlerini oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda; 

•Harita Genel Komutanlığı (HGK)’dan sağlanan ve Doğu Karadeniz 
Bölgesi’ne ait 1/100 000 ölçekli (27 adet); 1/50 000 ölçekli (12 adet) ve 1/25 
000 ölçekli (43 adet) basılı haritalar, 

•HGK’dan sağlanan 1/25 000 ölçekli sayısal yükseklik paftaları, 
•HGK’dan sağlanan 1973 yılına ait 1/23 000 ve 2004 yılına ait 1/35 000 

ölçekli toplam 60 adet sayısal TIFF formatında monoskopik hava 
fotoğrafları (Harita 7), 

•HGK’dan sağlanan 1973 ve 2004 yılları için kamera kalibrasyon 
değerleri, 

•HGK’dan sağlanan 2004 yılı hava fotoğrafları için yöneltme parametre 
değerleri (ori), 

•Trabzon, Giresun ve Gümüşhane tarım il müdürlüklerinden sağlanan 
yayla sınırları (krokiler), 

•Arazide GPS yardımı ile elde edilen nokta koordinatları, 
•Hane anketi,  
•İşyeri anketi, 
•Ziyaretçi anketi, 
•Yayla bilgi anketi,  
•Paydaşlarla görüşme formu, 
•Arazide çekilen fotoğraf ve filmler ile yerli ve yabancı literatürden 

yararlanılmıştır. 
Ayrıca; araştırma ile ilgili analizlerin yapılması ve haritaların 

hazırlanmasında Erdas Imagine LPS;  ArcGIS 9.3; SPSS 11.5  ve exel 
programları kullanılmıştır.  

Bu çalışmada nicel (quantitative) ve nitel (qualitative) araştırma 
teknikleri birlikte kullanılmıştır. Özellikle bazı değerlendirme konularının 
nicel olarak tanımlanması kolay olmadığından (örneğin, Doğu Karadeniz 
Bölgesi insanının yayla algısı nedir? Yaylaları kullanan farklı paydaşların 
yaylalardaki dönüşüm ve değişimlere yönelik algıları ile geleceğe dönük 
beklentileri nelerdir? vb.) bu tür verilere nitel tekniklerle ulaşılması mümkün 
olabilmiştir. Ayrıca toplanan nitel verilerden, nicel verilerin 
yorumlanmasında yararlanılarak farklı araştırma tekniklerinin birbirini 
destekleyecek biçimde (sacayağı şeklinde) kullanılması sağlanmıştır. 
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Harita 7. Araştırma alanına ait birleştirilmiş hava fotoğrafları 

 

Nicel Araştırmanın Yapısı 

Arazi kullanımında meydana gelen değişimi belirlemek amacıyla 1973 
yılına ait 1:23.000 ve 2004 yılına ait 1:35.000 ölçekli siyah beyaz hava 
fotoğraflarından yararlanılmıştır. Bu yıllara ait hava fotoğraflarının 
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
ortamında gerçekleştirilmiştir. Verilerin CBS ortamında değerlendirilmesi 
için ise aşağıdaki işlem adımları gerçekleştirilmiştir.  

a) Hava fotoğraflarının ortorektifikasyonlarının yapılması 
b)Ortorektifikasyonu yapılmış hava fotoğrafları üzerinden arazi 

kullanımlarının üretilmesi 
c) Yıllar arasında mekânsal değişimlerin CBS ortamında raporlanması. 

•Hava Fotoğraflarının Ortorektifikasyon İşlemi 

Harita Genel Komutanlığı’ndan (HGK) sayısal TIFF formatında 
sağlanan 1973 ve 2004 yıllarına ait hava fotoğraflarının koordinatlı hale 
getirilebilmesi için yine HGK’dan sağlanan 1:25.000 ölçekli yükseklik 
verileri (YUKPAF25), 1973 ve 2004 yılları için kamera kalibrasyon 
değerleri, 2004 yılı hava fotoğrafları için yöneltme parametre değerleri (ori) 



 37 

ve 1:25.000 ölçekli raster topoğrafik paftalar temin edilmiş ve 
ortorektifikasyon işlemi bu veriler kullanılarak yapılmıştır.   

İlk olarak, 1:35.000 ölçekli 2004 yılı hava fotoğrafları HGK’dan temin 
edilen ori dosyası ve YUKPAF25’den oluşturulan sayısal arazi modeli 
(SAM), Erdas Imagine LPS yazılımı kullanılarak ortorektifikasyon işlemi 
yapılmıştır. Daha sonra, yöneltme parametre değerleri HGK’dan temin 
edilemeyen 1:23.000 ölçekli 1973 yılı hava fotoğraflarının ortorektifikasyon 
işlemi, yer kontrol noktaları (GCP) 2004 yılı hava fotoğraflarından alınarak 
yapılmıştır. Bu sayede, 1973 ve 2004 yılı hava fotoğraflarının detay olarak 
üst üste getirilmesi sağlanmıştır. Her hava fotoğrafı, HGK’dan gelen 
yöneltme parametre değerlerine bağlı olarak UTM (Universal Transverse 
Mercator) koordinat sisteminde koordinatlandırılmıştır.  

•Ortorektifikasyonu Yapılmış Hava Fotoğrafları Üzerinden Arazi 
Kullanımlarının Üretilmesi 

Koordinatlı hale getirilen hava fotoğrafları, ArcGIS 9.3 yazılımı 
kullanılarak arazi kullanımı verilerinin CBS verisi olarak üretilmesi 
sağlanmıştır. Bu kapsamda, mera alanları, ormanlık alanlar, binalar, yollar 
ve dereler,  1973 ve 2004 yılları için ayrı ayrı olacak şekilde çalışma 
kapsamında bulunan tüm yaylalar için üretilmiştir. Üretim ilk önce 2004 yılı 
hava fotoğraflarından yapılmış ve 2004 yılı varlığı veritabanına girilmiştir. 
Daha sonra, 1973 yılı hava fotoğrafı üzerinde açılan 2004 yılı vektör verileri, 
1973 yılındaki varlığı veya yokluğu ortaya koyulacak şekilde sayısallaştırma 
işlemi yapılmış ve veritabanına bilgileri girilmiştir. Son olarak, 1973 ve 
2004 yılı vektör verileri çakıştırılarak, detayın 1973 yılında varlığı,  2004 
yılında ise yokluğu veritabanına işlenmiştir. Üretim sırasında veritabanına 
hangi detayın hangi yılda olduğu ve olmadığı 1973 ve 2004 verileri için ayrı 
ayrı girilmesi sayesinde, örneğin, hangi binanın yıkılmış hangisinin yeni 
yapılmış olduğunu sorgulama şansı yakalanmıştır. Bu çerçevede proje 
alanındaki 30 yaylaya ait 1973 ve 2004 yıllarına ait arazi kulanımı haritaları 
ile 1973-2004 yılları arasında arazi kullanımında meydana gelen değişimi 
gösteren haritalar olmak üzere toplam 90 adet harita üretilmiştir.  Bu 
haritalara örnek olarak Aktaş Yaylası’na ait haritalar aşağıda verilmiştir 
(Harita 8-9-10).   
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Harita 8. Aktaş Yaylası’nda 1973 yılında arazi kullanımı 

 
Harita 9. Aktaş Yaylası’nda 2004 yılında arazi kullanımı 
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Harita 10. Aktaş Yaylası’nda 1973-2004 yılları arasında arazi kullanımındaki değişim 

 

Araştırmada niceliksel veri toplama tekniğinin bir başka boyutu;  yayla 
kullanıcılarının sosyo-ekonomik özellikleri ile yaylalardan yararlanma biçimini 
ortaya koymada kullanılmıştır. Bu çalışma örnekleme dayalı bir araştırmadır. 
Çalışmada üç ilin (Trabzon, Giresun, Gümüşhane)  yayla grupları üzerinden 
toplamda 1350 olarak hedeflenen anket 1357 kişi ile ve yüz yüze görüşme 
tekniği ile uygulanmıştır.  Bu görüşmeler farklı yayla gruplarının üç farklı 
hedef kitlesi üzerinde yürütülmüştür. Bu hedef kitlelere farklı anket 
formları uygulanmıştır. Bunlar; “Hane Anketi”, “İşyeri Anketi”, 
“Ziyaretçi Anketi”’dir.  

Anket uygulamalarının 900’ü yaylalardaki hanelerde hane reisleri, hane 
reislerinin bulunmadığı durumlarda haneyi temsil edecek bir kişi ile 
gerçekleştirilmiştir. Anket uygulamalarının 179 ‘u yaylalardaki işyerlerinde işyeri 
sahibi veya işyeri sahibinin olmadığı durumlarda işyeri çalışanları ile 
gerçekleştirilmiştir. 278 anket ise yaylaya rekreasyon/turizm ve benzer nitelikteki 
amaçlar için gelen ziyaretçiler üzerinde gerçekleşmiştir. Bu anketlerin dışında, 
araştırma için gidilen her yaylada yaylaya ilişkin genel bilgileri toplamak 
amacıyla bir kişiye (yaylanın bağlı olduğu ilçe belediye başkanı, köy muhtarı 
vb.) olmak üzere 30 “Yayla Bilgi Anketi” uygulanmıştır. Yayla bilgi anketi, 
her yaylaya ilişkin temel birtakım bilgileri elde edebilmek amacıyla 
hazırlanmıştır.  
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Yayla grupları bazında bakıldığında; Yayla Grubu I’ de 509 anket, Yayla 
Grubu II’ de 463 anket, Yayla Grubu III’ de 278 anket ve Yayla Grubu IV’ de 
137 anket uygulanmıştır (Tablo 7). 

Tablo 7. Araştırma alanında uygulanan anketlerin konularına göre dağılışı 
Anketin 
türü 

Yayla 
Grubu I 

Yayla 
Grubu II 

Yayla 
Grubu III 

Yayla 
Grubu IV 

Genel Toplam 

 
Hane Halkı 

 
352 

 
348 

 
116 

 
84 

 
900 

 
Ziyaretçi 

 
110 

 
65 

 
66 

 
37 

 
278 

 
İşyeri 

 
36 

 
40 

 
90 

 
13 

 
179 

 
Yayla Bilgi 

 
11 

 
10 

 
6 

 
3 

 
30 

 
Toplam 

 
509 

 
463 

 
278 

 
137 

 

 
1387 

Anket uygulamasının il bazındaki durumu aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir (Tablo 8). 

Tablo 8. Anketlerin illere göre dağılışı 
Anketin türü Trabzon Giresun Gümüşhane 
Hane Halkı 286 278 336 
Ziyaretçi 81 90 107 
İşyeri 41 93 45 
Yayla Bilgi 10 10 10 
Toplam 418 

 
471 

 
498 

 

Anketlerle ilgili alan çalışması tamamlandıktan sonra veriler SPSS 
programı yardımıyla elektronik ortama aktarılmış ve daha sonra analizleri 
yapılmıştır.  

•Nitel Araştırmanın Yapısı 

Araştırmanın niteliksel kısmı, hava fotoğraflarından üretilen verilerin 
arazide kontrolü; yaylalardaki arazi kullanım durumu ile yaylaların işlevleri 
konusunda arazide gözlemler yapmayı ve bu duruma ilişkin paydaşlarla 
görüşmeler yapmayı kapsamaktadır.    

•Hava Fotoğraflarından Üretilen Verilerin Arazide Kontrolü 

Proje alanında örneklemi oluşturan yaylaların 1973 ve 2004 yıllarına ait 
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hava fotoğrafları kullanılarak bu yıllara ait kullanım durumları belirlenmiştir. 
Hava fotoğraflarından üretilen yaylaların genel arazi kullanım durumlarının 
kontrolü arazi çalışması sırasında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yaylalara ait 
arazi çalışması öncesinde çizilen sınırlar, yetkililer ve yerel halkla yapılan 
görüşmelere bağlı olarak teyit edilmiş, gerekli olanlarda sınır düzeltmeleri 
yapılmıştır.  

•Yerinde gözlem 

Arazi çalışmasında yaylaların bugünkü arazi kullanım durumları ve 
işlevlerine ilişkin coğrafi gözlemler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yaylaların 
bugünkü işlevleri (hayvancılık; rekreasyon; turizm) konusunda yerinde 
gözlemler yapılmış ve elde edilen bilgiler kaydedilmiştir. Bunun yanısıra 
yaylaların mevcut durumu fotoğraf ve video çekimleri ile de belgelenmiş ve 
gerekli konularda GPS ile ölçümler yapılmıştır.  

•Derinlemesine Görüşmeler 

Derinlemesine görüşmeler, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile; 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle; yaylalarda farklı niteliklerde 
hizmet sunan işletmelerin sahipleri ve çalışanlarıyla; bölgede yaşayan ve 
kanaat önderi konumundaki yerel halk ile gerçekleştirilmiştir. Üç ilde 
yapılan toplam 45 derinlemesine görüşme, arazi çalışmaları sırasında 
gerçekleştirilmiştir (EK-1).  

Rize-Ayder Yaylası, araştırma alanındaki üç ilin dışında yer almasına 
rağmen, derinlemesine görüşmelere dahil edilmiştir. Bunun nedeni, Rize-
Ayder Yaylası’nın arazi kullanımı ve işlevlerindeki hızlı değişim 
bakımından gerek Doğu Karadeniz Bölgesi gerekse Türkiye için model 
olarak nitelendirilebilecek bir yayla olan özelliği taşımasıdır. Aynı zamanda 
Ayder Yaylası turizm bakımından Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en gelişmiş 
yayla olmasının yanında, turizmden kaynaklanan sorunların da yaygın 
olduğu bir yayladır (Somuncu, 1994; 2010a; 2010b).  

Görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme formlarına bağlı olarak 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ortalama olarak 60-120 dakika arasında 
sürmüştür. Görüşmeler sırasında görüşülen kişi üzerinde olumsuz bir etki 
yaratmamak amacıyla ses kaydı yapılmamış, not tutulmuştur.  
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4.ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

4.1. Araştırma Alanındaki Yaylaların Temel Coğrafi Özellikleri 

Araştırma alanının evreni Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalardır. 
Örneklemi oluşturan yaylalar ise bölgedeki Trabzon ilinden (10 yayla), 
Giresun ilinden (10 yayla) ve Gümüşhane ilinden (10 yayla) olmak üzere 
toplam 30 yayladır (Harita 3-4-5-6). Bu yaylaların illere göre dağılışı tablo 
9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Araştırma alanındaki yaylaların illere göre dağılışı 
İl İlçe Köy/Belde/İlçe 

 Merkezi 
Yayla 

Maçka Üçgedik Geyikli Yaylası 
Maçka Üçgedik Eskale Yaylası 
Maçka Üçgedik Simene Yaylası 
Maçka Yaylabaşı Yaylabaşı Yaylası 
Akçaabat Işıklar Işıklar Yaylası 
Düzköy İlçe merkezi Düzköy Yaylası 
Düzköy Alazlı Alazlı Yaylası 
Düzköy Gökçeler Karadağ Yaylası 
Düzköy Çal Rısafa Yaylası 

Trabzon 

Akçaabat Sertkaya Hıdırnebi Yaylası 
Dereli Kümbet Göktepe Yaylası 
Dereli Kümbet Pancarbeleni Yaylası 
Dereli Kümbet Şeyh Yaylası 
Bulancak Tandır Pazarsuyu Yaylası 
Dereli Kümbet Göbel Yaylası 
Dereli Kümbet Kurtulmuş Yaylası 
Dereli Tamdere Eğriçarık Yaylası 
Bulancak Tandır Bektaş Yaylası 
Dereli Kümbet Kümbet Yaylası 

Giresun 

Dereli Yavuzkemal Kulakkaya Yaylası 
Kürtün Söğüteli Kazikbeli Yaylası 
Kürtün Söğüteli Alistire Yaylası 
Kürtün Söğüteli Gölcüğez Yaylası 
Kürtün Söğüteli Çekümce Yaylası 
Torul Köstere Aktaş Yaylası 
Kürtün Özkürtün Davunlu Yaylası 
Kürtün Özkürtün Kadırga Yaylası 
Kürtün Özkürtün Şahmelik Yaylası 
Kürtün Özkürtün Erikbeli Yaylası 

Gümüşhane 

Gümüşhane Dörtkonak Dörtkonak Yaylası 



 44

Araştırma alanındaki yaylalar 1404 m (Trabzon-Hıdırnebi Yaylası) ve 
2335 m (Gümüşhane-Kazıkbeli Yaylası) arasındaki yükseltide yer 
almaktadır (Foto 3-4). Buna göre araştırma alanında en alçak kesimdeki 
yayla ile en yüksekteki yayla arasında 931 m yükselti farkı bulunmaktadır 
(Tablo 10).  

 
Foto 3. Trabzon-Hıdırnebi Yaylası (1404 m). 

 

 
Foto 4. Gümüşhane-Kazıkbeli Yaylası (2335 m). 
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Tablo 10. Araştırma alanındaki yaylaların yükseltileri 
İl İlçe Köy/Belde/İlçe 

 Merkezi 
Yayla Yükselti 

 (m) 
Maçka Üçgedik Geyikli Yaylası 2144 
Maçka Üçgedik Eskale Yaylası 2058 
Maçka Üçgedik Simene Yaylası 2080 
Maçka Yaylabaşı Yaylabaşı Yaylası 2014 
Akçaabat Işıklar Işıklar Yaylası 1826 
Düzköy İlçe merkezi Düzköy Yaylası 1840 
Düzköy Alazlı Alazlı Yaylası 1931 
Düzköy Gökçeler Karadağ Yaylası 1875 
Düzköy Çal Rısafa Yaylası 1712 

Trabzon 

Akçaabat Sertkaya Hıdırnebi Yaylası 1404 
Dereli Kümbet Göktepe Yaylası 2149 
Dereli Kümbet Pancarbeleni Yaylası 1980 
Dereli Kümbet Şeyh Yaylası 2025 
Bulancak Tandır Pazarsuyu Yaylası 2000 
Dereli Kümbet Göbel Yaylası 1965 
Dereli Kümbet Kurtulmuş Yaylası 1875 
Dereli Tamdere Eğriçarık Yaylası 1800 
Bulancak Tandır Bektaş Yaylası 2070 
Dereli Kümbet Kümbet Yaylası 1734 

Giresun 

Dereli Yavuzkemal Kulakkaya Yaylası 1624 
Kürtün Söğüteli Kazikbeli Yaylası 2335 
Kürtün Söğüteli Alistire Yaylası 2208 
Kürtün Söğüteli Gölcüğez Yaylası 2225 
Kürtün Söğüteli Çekümce Yaylası 2224 
Torul Köstere Aktaş Yaylası 2187 
Kürtün Özkürtün Davunlu Yaylası 2212 
Kürtün Özkürtün Kadırga Yaylası 2292 
Kürtün Özkürtün Şahmelik Yaylası 2200 
Kürtün Özkürtün Erikbeli Yaylası 1700 

Gümüşhane 

Gümüşhane Dörtkonak Dörtkonak Yaylası 1950 

Yaylaların 1404 ve 2335 metre arasında dağılış göstermelerinde ve 
günümüzde arazi kullanımı ve işlev bakımından farklılıklara sahip 
olmalarında yükselti önemli bir faktördür. Çünkü yükselti bakımından daha 
alçak kesimlerde bulunan yaylalar, il ve ilçe merkezi gibi büyük yerleşim 
yerlerine daha yakın, ulaşımı görece daha kolay yaylalardır. Halbuki 
yüksekte, özellikle de alpin katta yer alan yaylalar, sözü edilen yerleşim 
yerlerine diğerlerine oranla mesafe olarak daha uzak, erişimi zorluklar içeren 
yaylalardır (Şekil 1-2).       
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Şekil 1. Araştırma alanındaki yaylaların yükselti basamaklarına göre sayısal dağılışı 

 

 
Şekil 2. Araştırma alanındaki yaylaların yükselti basamaklarına göre oransal dağılışı 

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalar arazi kullanımı ve yayla işlevi 
bakımından homojen bir yapıya sahip değildir. Bu nedenle araştırmanın 
başlangıcında bölgedeki yaylalar arazi kullanımı ve işlevleri dikkate alınarak 
dört gruba ayrılmıştır. Yayla grupları ve bunların temel özellikler tablo 4’te 
verilmiştir. Bu kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda araştırma 
alanındaki yaylalar sınıflandırılmış ve aşağıdaki tablo elde edilmiştir (Tablo 
11).   
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Tablo 11. Araştırma alanındaki yaylaların gruplara ve illere göre dağılışı 
 
 

İl İlçe Köy/Belde/İlçe 
 Merkezi 

Yayla  Yayla  
Grubu 

Maçka Üçgedik Geyikli Yaylası I 
Maçka Üçgedik Eskale Yaylası I 
Maçka Üçgedik Simene Yaylası I 
Maçka Yaylabaşı Yaylabaşı Yaylası I 
Akçaabat Işıklar Işıklar Yaylası II 
Düzköy İlçe merkezi Düzköy Yaylası II 
Düzköy Alazlı Alazlı Yaylası II 
Düzköy Gökçeler Karadağ Yaylası III 
Düzköy Çal Rısafa Yaylası III 

Trabzon 

Akçaabat Sertkaya Hıdırnebi Yaylası IV 
Dereli Kümbet Göktepe Yaylası I 
Dereli Kümbet Pancarbeleni Yaylası I 
Dereli Kümbet Şeyh Yaylası I 
Bulancak Tandır Pazarsuyu Yaylası II 
Dereli Kümbet Göbel Yaylası II 
Dereli Kümbet Kurtulmuş Yaylası II 
Dereli Tamdere Eğriçarık Yaylası II 
Bulancak Tandır Bektaş Yaylası III 
Dereli Kümbet Kümbet Yaylası III 

Giresun 

Dereli Yavuzkemal Kulakkaya Yaylası IV 
Kürtün Söğüteli Kazikbeli Yaylası I 
Kürtün Söğüteli Alistire Yaylası I 
Kürtün Söğüteli Gölcüğez Yaylası I 
Kürtün Söğüteli Çekümce Yaylası I 
Torul Köstere Aktaş Yaylası II 
Kürtün Özkürtün Davunlu Yaylası II 
Kürtün Özkürtün Kadırga Yaylası II 
Kürtün Özkürtün Şahmelik Yaylası III 
Kürtün Özkürtün Erikbeli Yaylası III 

Gümüşhane 

Gümüşhane Dörtkonak Dörtkonak Yaylası IV 
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Projenin birinci döneminde yapılan ön arazi çalışması, ilgili kurum ve 
kuruluş yetkilileri ile yapılan görüşmeler, literatür çalışmaları ve 1/25.000 – 
1/100.000 ölçekli topografya haritaları üzerinde yapılan değerlendirmelere 
bağlı olarak Trabzon ilinden 10, Giresun ilinden 10 ve Gümüşhane ilinden 
10 olmak üzere toplam 30 yayla arazi çalışmalarının yürütüleceği yaylalar 
olarak belirlenmiştir.  Örneklemi oluşturan 30 yayla, üç ilde de bölgedeki 
yaylaların gruplandırılmasındaki ölçütler temel alınarak seçilmiştir. Trabzon, 
Giresun ve Gümüşhane illerini temsil eden yaylalar ve bu yaylaların hangi 
yayla grubunda yer aldıkları tabloda verilmiştir (Tablo 11). Buna göre 
araştırma alanında birinci grup yayla sayısı 11 (%37); ikinci grup yayla 
sayısı 10 (%33); üçüncü grup yayla sayısı 6 (%20); dördüncü grupta yer alan 
yayla sayısı 3’tür (%10) (Şekil 3-4).  

 
Şekil 3. Araştırma alanındaki yaylaların gruplara göre sayısal dağılışı 

 
Şekil 4. Araştırma alanındaki yaylaların gruplara göre oransal dağılışı 



 49 

Araştırma alanındaki 30 yaylanın 4342 sayılı Mera Kanunu gereğince 
tespiti yapılan sınırlarını gösteren veriler Trabzon, Giresun ve Gümüşhane 
Tarım İl Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden temin edilmiştir. CBS 
analizleri sonucunda yaylaların belirlenmiş sınırları içindeki yüzölçümlerinin 
toplamı 12.897,6 hektar olarak saptanmıştır (Tablo 12).  

Tablo 12. Araştırma alanında örneklemi oluşturan yaylaların yüzölçümleri 
İller Yayla  Yayla Grubu Yükselti Alan (ha) 

Geyikli Yaylası I 2144 66,5497 
Eskale Yaylası I 2058 498,2312 
Simene Yaylası I 2080 114,2246 
Yaylabaşı Yaylası I 2014 341,1813 
Işıklar Yaylası II 1826 951,8532 
Düzköy Yaylası II 1840 522,3378 
Alazlı Yaylası II 1931 547,9534 
Karadağ Yaylası III 1875 276,4843 
Rısafa Yaylası III 1712 261,6911 

Trabzon 

Hıdırnebi Yaylası IV 1404 381,921 
Göktepe Yaylası I 2149 445,3004 
Pancarbeleni Yaylası I 1980 672,1887 
Şeyh Yaylası I 2025 558,7169 
Pazarsuyu Yaylası II 2000 468,2634 
Göbel Yaylası II 1965 607,6389 
Kurtulmuş Yaylası II 1875 367,3957 
Eğriçarık Yaylası II 1800 113,7474 
Bektaş Yaylası III 2070 267,5985 
Kümbet Yaylası III 1734 1.019,725 

Giresun 

Kulakkaya Yaylası IV 1624 50,0468 
Kazikbeli Yaylası I 2335 545,023 
Alistire Yaylası I 2208 541,1508 
Gölcüğez Yaylası I 2225 218,7895 
Çekümce Yaylası I 2224 300,0616 
Aktaş Yaylası II 2187 168,4652 
Davunlu Yaylası II 2212 711,8006 
Kadırga Yaylası II 2292 1.084,71 
Şahmelik Yaylası III 2200 431,8638 
Erikbeli Yaylası III 1700 133,8021 

Gümüşhane 

Dörtkonak Yaylası IV 1950 228,8906 
Toplam  12.897,6065 
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Tabloda da izlendiği gibi yaylaların yüzölçümleri birbirlerine göre 
farklılık göstermektedir. Buna göre, 50-100 hektar arasında yaylalar 
bulunabildiği gibi 1000 hektarın üzerinde yaylalar da mevcuttur. Yüzölçümü 
bakımından yaylalar; 201-400 ha (9 adet yayla) ve 401-600 ha (9 adet yayla) 
arasında yoğunlaşmaktadır (Şekil 5-6). Yaylaların alan büyüklüğünde 
belirleyici bir durum mevcut değildir. Ancak genel bir değerlendirme olarak; 
alpin kata yakın olan veya alpin katta (2000 m+) bulunan yaylaların 
yüzölçümü bakımından diğerlerine oranla geniş oldukları söylenebilir.  
Bunda da orman içinde veya yakınında bulunan yaylalarda ormanın bir 
sınırlılık oluşturduğu, dolayısıyla yüzölçümünün alpin kattaki yaylalara 
oranla küçük olduğu düşünülmektedir. Halbuki alpin katta bulunan 
yaylalarda böyle bir sınırlılık mevcut değildir.    

   

 
Şekil 5. Araştırma alanındaki yaylaların yüzölçümlerine göre sayısal dağılışı 

 

 
Şekil 6. Araştırma alanındaki yaylaların yüzölçümlerine göre oransal dağılışı 



 51 

Türkiye’de yaylalar bir veya birkaç köyün ortaklaşa yaz otlağı/dağ 
otlağı olarak kullandıkları alanlardır. Araştırma alanındaki yaylalar bu 
durum bakımından dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden 
birincisi; yaylaların büyük çoğunluğunun bağlı olduğu idari birimin yanısıra 
başka yerleşim birimlerinde yaşayanlar tarafından da kullanılmasıdır. Bu 
konuda en belirgin durum, Gümüşhane iline ait yaylalardadır. Nitekim 
Trabzon ve Giresun illerindeki yaylalar bu il içindeki ilçe, kasaba ve 
köylerde yaşayan nüfus tarafından kullanılırken Gümüşhane iline ait 
yaylaların nedeyse tamamına yakını Trabzon ve Giresun illerinde yaşayan 
nüfus tarafından kullanılmaktadır. Hatta bazı yaylaların kullanıcıları 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi başka illerde yaşayanlardır. Şüphesiz ki bu 
kullanım rekreasyon amaçlıdır.  

İkinci dikkat çekici konu; bazı yaylaların iki ya da üç farklı yerleşim 
yerinde yaşayan nüfus tarafından kullanılmasına karşın bazılarının 10-20 
arasında farklı yerleşim yerinde yaşayan nüfus tarafından kullanılmasıdır. 
Trabzon-Hıdırnebi Yaylası, Giresun-Bektaş Yaylası, Gümüşhane-Kazıkbeli 
ve Alistire yaylaları buna en iyi örnektir (Tablo 13-14-15).  
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Tablo 13. Trabzon İli’nde yaylaların bağlı olduğu idari birimler ve yayla kullanıcılarının 
sürekli yaşadığı yerleşim yeri 

 

Yaylanın Bağlı Olduğu İdari Birim 

İl İlçe Köy/Belde/İlçe 

 Merkezi 

Yayla Yaylayı Kullanan Nüfusun 
Sürekli Yaşadığı Yerleşim Yeri 

Maçka Üçgedik Geyikli 
Yaylası 

Trabzon-Şalpazarı:Geyikli, 

Dereli 

Maçka Üçgedik Eskale 
Yaylası 

Trabzon-Şalpazarı:Dorukkiriş, 

Doğancı,Çamlıca,Sayvançatak, 

Sinlice; Trabzon-Tonya:Çayıriçi 

Maçka Üçgedik Simene 
Yaylası 

Trabzon-Şalpazarı:Simenli, 
Sütpınar,Gökçeköy 

Maçka Yaylabaşı Yaylabaşı 
Yaylası 

Trabzon:Çamlık(Maçka), Tonya, 
Akçaabat, Maçka, İl Merkezi 

Akçaabat Işıklar Işıklar 
Yaylası 

Trabzon:Işıklar(Akçaabat), 

Tonya,Araklı, İl Merkezi 

Beşikdüzü, 

Düzköy İlçe merkezi Düzköy 
Yaylası 

Trabzon:Düzköy,Tonya, 
Beşikdüzü,Maçka,Vakfıkebir, 
Akçaabat 

Düzköy Alazlı Alazlı 
Yaylası 

Trabzon-Düzköy:Alazlı, 

Çayırbağ,Gürgendağ  

Düzköy Gökçeler Karadağ 
Yaylası 

Trabzon-Vakfıkebir:Hacıköy, 

Tarlacık,Mısırlı,Kirazlık,Aydoğdu 

Düzköy Çal Rısafa 
Yaylası 

Trabzon-Düzköy: Çalköy 

Trabzon 

Akçaabat Sertkaya Hıdırnebi 
Yaylası 

Trabzon-Akçaabat: 
Kuruçam,Acısu,Aydınköy, 

Sertkaya,Kemaliye,Ortaköy, 

Gümüşlü,Arpaçılı,Karaçayır 
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Tablo 14. Giresun İli’nde yaylaların bağlı olduğu idari birimler ve yayla kullanıcılarının 
sürekli yaşadığı yerleşim yeri 

 
Yaylanın Bağlı Olduğu İdari Birim 

İl İlçe Köy/Belde/İlçe 

 Merkezi 

Yayla Yaylayı Kullanan Nüfusun 
Sürekli Yaşadığı Yerleşim Yeri 

Dereli Kümbet Göktepe 
Yaylası 

Giresun-Dereli: Yüce 

Dereli Kümbet Pancarbeleni 
Yaylası 

Giresun-Dereli:Yeşilkaya, 

Heydere 

Dereli Kümbet Şeyh Yaylası Giresun:Duroğlu,Barça,Çakırlı, 

Küçükköy; 

Giresun-Keşap:Güneyköy, 

Sarvan,Güveç,Kayabaşı 

Bulancak Tandır Pazarsuyu 
Yaylası 

Giresun-Bulancak: 

Şeyhmusa, Tandır, Pazarsuyu; 

Giresun-Piraziz: NefsiPiraziz 

Dereli Kümbet Göbel 
Yaylası 

Giresun:Dereli (Merkez  

Bahçeli mh.) 

Dereli Kümbet Kurtulmuş 
Yaylası 

Giresun-Dereli:Güdül,Kurtulmuş 

Dereli Tamdere Eğriçarık 
Yaylası 

Giresun-Dereli: Meşeliyatak 

Giresun-Keşap: Halkalı 

Bulancak Tandır Bektaş 
Yaylası 

Giresun-Bulancak:Arifli,Hacet, 

Ahmetli,İcilli,Erikli,İnece,Tekmeza
r; 

Giresun-Merkez:Alınca,Akköy, 

Boztekke,Darıköyü,Yaykınlık, 

Hamdiye,Burhaniye,Sayca, 

Hisargeliş,Seyitköyü,Lapa; 

Giresun:Piraziz 

Dereli Kümbet Kümbet 
Yaylası 

Giresun: İl Merkezi, Kümbet  

Köyü,Keşap,Dereli,Espiye, 

Tirebolu,İstanbul, Ankara 

Giresun 

Dereli Yavuzkemal Kulakkaya 
Yaylası 

Giresun:İl Merkezi; 

Giresun-Dereli:Akkaya 
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Tablo 15. Gümüşhane İli’nde yaylaların bağlı olduğu idari birimler ve yayla kullanıcılarının 
sürekli yaşadığı yerleşim yeri 

 
Yaylanın Bağlı Olduğu İdari Birim 

İl İlçe Köy/Belde/İlçe 

 Merkezi 

Yayla Yaylayı Kullanan Nüfusun Sürekli 
Yaşadığı Yerleşim Yeri 

Kürtün Söğüteli Kazikbeli 
Yaylası 

Giresun:Tirebolu, Alucra, 

Görele,Espiye,Eynesil, 
Çanakçı,Güce,Doğankent; 
Trabzon:Beşikdüzü,Şalpazarı, 
Vakfıkebir 

Kürtün Söğüteli Alistire 
Yaylası 

Giresun:Tirebolu,Görele, 

Espiye,Eynesil,Çanakçı,Güce, 

Doğankent, 
Trabzon:Tonya,Beşikdüzü,  

Şalpazarı, Vakfıkebir,  

Kürtün Söğüteli Gölcüğez 
Yaylası 

Giresun:Espiye,Tirebolu,Görele, 

Tonya,Vakfıkebir,Şalpazarı 

Kürtün Söğüteli Çekümce 
Yaylası 

Giresun:Tirebolu, Görele 

Torul Köstere Aktaş 
Yaylası 

Trabzon-Şalpapazarı: 
Turalıuşağı,Düzköy,Çamkiriş 

Kürtün Özkürtün Davunlu 
Yaylası 

Trabzon-Şalpazarı:Kireç, 

Kalecik,Sugören 

Kürtün Özkürtün Kadırga 
Yaylası 

Trabzon-Beşikdüzü:Oğuz, 

Resullu,Dolanlı,Çakırlı,Ağaçlı, 

Kızılağaç,Buzlu,Gürgenli 

Kürtün Özkürtün Şahmelik 
Yaylası 

Trabzon-Beşikdüzü:Şahmelik, 
Kalegüney, Ardıçatak, Yenicami 

Kürtün Özkürtün Erikbeli 
Yaylası 

Trabzon:Şalpazarı,Beşikdüzü; 

Gümüşhane:Kürtün 

Gümüşhane 

Gümüşhane Dörtkonak Dörtkonak 
Yaylası 

Gümüşhane:İl Merkezi 
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4.2. Yaylaların Arazi Kullanımındaki Değişim (1973-2004) 

Araştırma alanında arazi kullanımında alansal olarak üç temel kategori 
belirlenmiştir. Bu kategoriler ve temel özellikleri aşağıdaki tabloda 
verilmiştir (Tablo 16).  

Tablo 16. Araştırma alanındaki yaylalarda başlıca arazi kullanım sınıfları 

 
Arazi kullanımı Genel tanımlama 
Mera alanları Orman açıklıkları; ormanlık alanda ağaçların kesilmesi ile elde 

edilmiş veya büyük bölümü 2000-2100 metrenin üzerindeki alpin 
kattaki dağ otlakları. 

Orman  Kapalı ya da kapalıya yakın örtüler oluşturan ağaçlarla kaplı 
alanlar. Hakim türler: Doğu ladini (Picea orientalis) ve  Doğu 
kayını (Fagus orientalis). 

Yerleşim alanları Çoğunlukla eğimli yamaçlarda, yamaçların eteğinde, sırtlarda 
veya yüksek düzlüklerde yer alan geçici/dönemlik yerleşmeler.  

Mera Alanları 

Mera alanları mevcut orman açıkları veya ormandan ağaçların kesilmesi 
ile elde edilmiş açıklıklar ile (Foto 3) geniş kesimi orman üst sınırı olan 
ortalama 2000-2100 metrenin üzerindeki alpin kattaki otlaklardır (Foto 4). 
Dağ otlakları olarak da nitelendirilen mera alanları, yaz mevsiminde hayvan 
otlatılan ve ekstansif hayvancılığın yürütüldüğü alanlardır.  

 
Foto 5. Ormandan ağaçların kesilmesi ile elde edilmiş açıklıklara örnek: 

Trabzon-Düzköy Yaylası. 
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Foto 6. Alpin çayırlar bölgesindeki mera alanları. 

 

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda meraların asıl işlevi 
hayvanlar için yaz mevsiminde otlak alanı olmasıdır. Yayalardaki mera 
alanlarının bir başka işlevi ise sonbahar ve kış mevsiminde hayvanlara yem 
olarak verilmek üzere ot elde edilmesidir. Yaylacılık dönemi olan yaz 
aylarında yaylada bir yandan hayvancılık faaliyeti yürütülürken bir yandan 
da otun verimli olduğu alanlardan yaylaya göç eden aileler tarafından 
hayvanlara yem olarak verilmek üzere ot elde edilmektedir. Yayladaki otlar 
tırpan vb. araçlarla biçilmekte, biçilen otlar yığın haline getirilerek kamyon 
veya kamyonetlerle köylere götürülmektedir. Hayvanların köy merasında 
otlama olanağı azaldığı ya da tümüyle ortadan kalktığı kış aylarında 
yayladan elde edilen otlar yem olarak hayvanlara verilmektedir (Foto 7-8).    
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  Foto 7. Yaylalarda biçilen otlar ve oluşturulan yığınlar (Trabzon-Düzköy Yaylası). 

 
Foto 8. Yaylalarda biçilen otların kış mevsiminde kullanılmak üzere köye taşınması. 
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Orman 

Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin bitki bölgesi ayırımında, kolşik 
flora ya da paleoboral orman florası bölgesi içinde yer almaktadır. Genel 
olarak ifade etmek gerekirse, yörede 1000 metreye kadar geniş yapraklı, 
1000-1500 metre arasında geniş yapraklı-iğne yapraklı karışık orman, 1500-
2000 metre arasında ladin ormanları yer almaktadır. Ortalama olarak 2000-
2100 metrenin üstünde ise alpin kat bulunmaktadır.  

Araştırma alanı içinde en düşük yükseltideki yayla, 1404 metredeki 
Trabzon-Hıdırnebi Yaylası’dır. Bu nedenle proje alanındaki ormanlar geniş 
yapraklıklarla iğne yapraklılardan oluşan karışık ormanla başlamaktadır. 
Araştırma alanındaki en geniş orman alanı ise ortalama 1500 metreden 
başlayıp 2000-2100 metreye kadar yer alan saf Doğu ladini (Picea 
orientalis) ormanlarından oluşmaktadır (Foto 9). 2100 metrenin üzerinde ise 
geniş otlakları oluşturan alpin çayırlar katı yer almaktadır (Foto 6).   

 

 

 
Foto 9.  1500 metrenin üzerindeki saf doğu ladini (Picea orientalis) ormanları 

(Giresun- Kümbet Yaylası). 
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Yerleşim Alanları 

Yerleşim alanları; geçici bir yerleşim yeri olan yaylalardaki evler; bazı 
yaylalardaki turistik tesisleri de kapsayan işyerleri; cami, sağlık ocağı, ptt vb. 
özellikteki kamu yapılarının oluşturduğu alandır. Ancak yaylaların büyük 
çoğunluğunda toplu bir yerleşme düzeni olmayıp Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin kırsal yerleşim düzenini tipik olarak yansıtan dağınık bir 
yerleşme düzeni egemen olduğu için, çoğu yaylada yerleşim alanını 
sınırlamak güç olmuş hatta kimi yaylalarda olanaksız hale gelmiştir. Nitekim 
bu durumu arazi çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflarda (Foto 8) ve CBS 
analizleri ile oluşturulan haritalarda açık olarak görmek mümkündür. Bu 
nedenle yerleşim alanlarının bir arazi kullanım kategorisi olarak 
belirlenmesi, alansal bir sınırlama yerine başka türlü formüle edilmiştir.  

 

 

 
Foto 10. Yaylalardaki dağınık yerleşmeye örnek. 
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Yaylalardaki tüm yapılar noktasal olarak belirlenmiştir (Şekil 7). 
Arazide yapılan gözlemler ve 1973- 2004 dönemlerine ait hava 
fotoğraflarından yapılan analizler sonucunda evler ve diğer yapılar, mimari 
tarzları, ortalama büyüklükleri dikkate alınarak her bir yapıya alansal olarak 
ortalama bir değer verilmiş ve bunların toplamının bir yayladaki yerleşim 
alanını oluşturduğu varsayılmıştır.  

 

 
Şekil 7. Kümbet Yaylası’nın bir bölümündeki konutların hava fotoğrafında görünümü. 

 

 

Yaylalarda 1973 yılı ve öncesinde yapılan evler yalnızca ahşap, 
yalnızca taş veya her iki malzeme birlikte kullanılarak yapılmış olup, 
hayvancılık faaliyetlerine uygun fonksiyonel özelliklere sahip olarak inşa 
edilmiştir (Foto 9). Eski tip geleneksel yayla evleri, genelde tek katlı ve basit 
planlı konutlardır. Kimi yayla evlerinde ahır evin alt katında, kimilerinde ise 
evin eklentisi durumundadır.  
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                                (a)                                                                              (b) 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                (c)                                                                              (d) 
 
 

Foto 11.  Araştırma alanındaki yaylalarda geleneksel konut örnekleri: 
 a) Gümüşhane-Aktaş Yaylası  
 b) Giresun-Pancarbeleni Yaylası  
 c) Giresun-Göktepe Yaylası  
 d) Rize-Ayder Yaylası 

 
 

Yaylalarda yükseltiye, doğal yapı malzemesinin varlığı/yokluğu, ulaşım 
kolaylığı gibi birtakım faktörlere bağlı olarak evlerin inşaat alanında küçük 
farklılıklar olmakla birlikte bu evler günümüzde ve yakın yıllarda inşa 
edilenlere oranla daha küçüktür. Bu nedenle 1973 yılında yaylalarda bir evin 
kapladığı alan ortalama olarak 70 m² olarak değerlendirilmiştir. 
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2004 yılına ait hava fotoğraflarından yapılan analizlere ve arazi 
gözlemlerine göre yaylalardaki yapıların niteliğinde önemli bir değişim 
olduğu belirlenmiştir. Yaylalarda 1973-2004 yılları arasında özellikle 
1980’li yıllardan itibaren inşa edilen ve mesken olarak kullanılan yapılar, 
eskisinden farklı olarak betonarme tarzda inşa edilmiş olup, bir bölümü de 
çok katlıdır. Bu evler yapım tarzı ve işlevleri bakımından Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin geleneksel yayla evlerinin özelliklerinden uzak, kentsel formda 
ve rekreasyonel amaçlı kullanıma yönelik olarak inşa edilmiştir (Foto 12).  

 

 

                                                                                
 

 

 

 

 

 
                                (a)                                                                              (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                (c)                                                                              (d) 

Foto 12. Araştırma alanındaki yaylalarda son yıllarda inşa edilen yazlık tarzındaki 
konut örnekleri: 

 a) Trabzon-Düzköy Yaylası  
 b) Gümüşhane-Kazıkbeli Yaylası  
 c) Giresun-Bektaş Yaylası  
 d) Giresun-Kulakkaya Yaylası  
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Yaylalarda hayvancılık veya rekreasyonel faaliyetlere yönelik olarak 
inşa edilen evlerin yanısıra son yıllarda turizme yönelik olarak inşa edilmiş 
olan yatay yönde geniş ölçekli yapılar da mevcuttur (Foto 13). Bu yapıların 
her birisi için alan hesaplanmasında yukarıda belirtilen yöntem 
kullanılmıştır.  

                 
(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      (b)                                                                       (c) 

Foto 13. Araştırma alanındaki yaylalarda bulunan turizm tesisleri: 

 a) Giresun-Kümbet Yaylası (Kümbet Mountain Resort)  
 b) Trabzon- Hıdırnebi Yaylası (Hıdırnebi Yaylakent)           
 c)  Trabzon-Işıklar Yaylası (Kayabaşı Yaylakent)       

Bu nedenle 2004 yılı hava fotoğraflarının analizi ve arazi gözlemlerine 
göre son yıllarda yapılan evlerin büyüklüğü de geçmişe göre farklı olup, 
ortalama yapı alanı 85 m² olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla, 1973 yılına ait 
hava fotoğraflarında yer alan evler ortalama 70 m² büyüklükte, 1973 
yılından sonra inşa edilip 2004 yılına ait hava fotoğraflarında tespiti yeni 
yapılan binalar ise ortalama 85 m² olarak değerlendirilmiştir.  Yaylalarda 
1973 ve 2004 yıllarına ait hava fotoğraflarında saptanan bu yapıların sayısı 
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ortalama değerlerle çarpılarak ortaya çıkan değer bir yayladaki yerleşim 
alanı olarak kabul edilmiştir.   

Yapılan CBS analizleri sonucunda oluşturulan haritalar ve bu haritalara 
dayalı olarak araştırma alanında 1973 ve 2004 yıllarına ait arazi kullanımına 
ait veriler ile bu iki dönem arasında arazi kullanımında meydana gelen 
değişim yayla bazında aşağıdaki tablolarda verilmiştir (Tablo 17-18-19). 

Tablo 17. 1973-2004 yılları arasında yaylalardaki mera alanında meydana gelen değişim 

Mera alanı (ha) 

İller Yayla adı 1973 2004 Değişim 
Geyikli Yaylası 66,228 65,667  - 0,561 
Eskale Yaylası 496,285 494,823 -1,462 
Simene Yaylası 113,798 113,4665 -0,3315 
Yaylabaşı Yaylası 201,483 192,978 -8,505 
Işıklar Yaylası 416,075 397,676 -18,399 
Düzköy Yaylası 420,728 409,811 -10,917 
Alazlı Yaylası 490,596 476,959 -13,637 
Karadağ Yaylası 112,905 117,6715 +4,7665 
Rısafa Yaylası 170,404 156,315 -14,089 

Trabzon Hıdırnebi Yaylası 202,627 176,6715 -25,9555 
Göktepe Yaylası 444,733 443,5815 -1,1515 

Pancarbeleni Yaylası 
 

400,74 423,631
 

+22,891 
Şeyh Yaylası 557,891 556,9985 -0,8925 
Pazarsuyu Yaylası 435,275 426,8775 -8,3975 
Göbel Yaylası 607,184 606,589 -0,595 
Kurtulmuş Yaylası 365,494 365,2085 -0,2855 
Eğriçarık Yaylası 110,95 111,039 +0,089 
Bektaş Yaylası 262,579 261,1515 -1,4275 
Kümbet Yaylası 611,71 599,6435 -12,0665 

Giresun Kulakkaya Yaylası 24,181 24,575 +0,394 
Kazıkbeli Yaylası 544,645 543,268 -1,377 
Alistire Yaylası 540,318 539,035 -1,283 
Gölcüğez Yaylası 217,929 217,827 -0,102 
Çekümce Yaylası 299,642 299,698 +0,056 
Aktaş Yaylası 166,911 164,915 -1,996 
Davunlu Yaylası 653,68 649,354 -4,326 
Kadırga Yaylası 1.081,322 1.080,2255 -1,0965 
Şahmelik Yaylası 424,435 423,245 -1,19 
Erikbeli Yaylası 53,793 52,693 -1,1 

Gümüşhane Dörtkonak Yaylası 228,513 228,681 +0,168 

Toplam 
 

10.723,054
 

10.620,27
 

-102,779  
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Araştırma alanındaki yaylalarda 1973 ve 2004 yıllarına ait mera 
alanlarına ilişkin veriler incelendiğinde iki dönem arasında her yaylada bir 
değişimin olduğu kesin olarak görülmektedir. Bu değişim 22 yaylada mera 
alanlarının azalması 8 yaylada ise artması şeklinde gerçekleşmiştir (Tablo 
17). 

Yaylalardaki mera alanlarındaki değişimin oranı bazı yaylalarda az 
bazılarında ise yüksek düzeydedir. 1973-2004 yılları arasında mera 
alanlarında 1-10 hektar arasında azalmanın meydana geldiği yaylalar; 
Eskale, Yaylabaşı, Göktepe, Pazarsuyu, Bektaş, Kazıkbeli, Alistire, Aktaş, 
Davunlu, Kadırga, Şahmelik ve Erikbeli yaylalarıdır. 10-15 hektar azalmanın 
olduğu yaylalar; Düzköy, Alazlı, Rısafa ve Kümbet yaylalarıdır. Azalma 
miktarının en fazla olduğu yaylalar ise 18,3 hektar ile Işıklar Yaylası ve 25,9 
hektar ile Hıdırnebi Yaylası’dır.    

Yaylalarda mera alanlarındaki bu azalmanın iki temel nedeni vardır. 
Bunlardan birincisi yaylaların büyük bölümünde 1973-2004 yılları arasında 
orman alanlarında meydana gelen artıştır (Tablo 18). İkinci neden ise, 
sözkonusu yaylarda hayvancılık işlevinin giderek azalması, bunun yerine 
rekreasyon/turizm işlevinin gelişmeye başlamasıdır. Buna bağlı olarak da 
yeni konutların ve turistik tesislerin inşa edilmesi sonucu yerleşim alanları 
genişlemiş, dolayısıyla mera alanları azalmıştır. Örneğin Hıdırnebi 
Yaylası’nda 1973 yılında 142 olan bina ya da mesken sayısı 2004 yılında 
379’a çıkmıştır. Aynı yıllar arasında Işıklar Yaylası’nda 471 olan bina ya da 
mesken sayısı ise 685’e çıkmış ve buna bağlı olarak yerleşim alanı 
genişlemiş,  mera alanı ise aynı oranda daralmıştır (Tablo 19). 

1973-2004 yılları arasında yaylaların bazılarında mera alanlarındaki 
azalma 1 hektarın altında gerçekleşmiştir. Bu yaylalar; Geyikli, Simene, 
Şeyh, Göbel, Kurtulmuş ve Gölcüğez yaylalarıdır. Sözkonusu yaylalarda 
mera alanlarındaki değişimin 1 hektarın altında meydana gelmesinin temel 
nedeni; Kurtulmuş Yaylası hariç diğerlerinde orman varlığı olmadığı için 
mekansal değişim yalnızca yerleşim alanlarının genişlemesi, mera 
alanlarının ise azalması şeklinde yaşanmıştır. Bu yaylalarda hayvancılık ve 
rekreasyon işlevinin varlığına karşın iki dönem arasında yeni bina ya da 
mesken yapımı yüksek denecek derecede olmadığı için alansal değişim çok 
az oranda gerçekleşmiştir (Tablo 17-18-19). 

Bazı yaylalarda ise yukarıda anlatıların tersine bir değişim yaşanmış ve 
mera alanlarında 1973-2004 yılları arasında artış meydana gelmiştir. Bu 
yaylalar; Karadağ, Pancarbeleni, Eğriçarık, Kulakkaya, Çekümce, ve 
Dörtkonak yaylalarıdır. Bu durumun iki farklı nedeni bulunmaktadır. Mera 
alanında 1973-2004 yılları arasında en yüksek artışın meydana geldiği yayla 
Pancarbeleni Yaylası’dır. Bu yaylada ormanın bir bölümünde ağaçlar 
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kesilerek orman örtüsü ortadan kaldırılmış ve buralar mera alanına 
dönüşmüştür. Karadağ Yaylası’ndaki durum Pancarbeleni Yaylası ile 
aynıdır. Eğriçarık, Kulakkaya, Çekümce ve Dörtkonak yaylalarında ise 
1973-2004 yılları arasında meskenlerin bir bölümü yıkılarak ortadan kalktığı 
için bunların alanı mera alanına dönüşmüştür (Tablo 17-18-19).  

Tablo 18. 1973-2004 yılları arasında yaylalardaki orman alanında meydana gelen değişim 
 Orman alanı (ha) 

İller Yayla adı 1973 2004 Değişim 
Geyikli Yaylası 0,000 0,000 0,000 
Eskale Yaylası 0,000 0,000 0,000 
Simene Yaylası 0,000 0,000 0,000 
Yaylabaşı Yaylası 138,865 147,031 +8,165 
Işıklar Yaylası 532,481 549,061 +16,580 
Düzköy Yaylası 98,649 107,084 +8,435 
Alazlı Yaylası 56,119 68,889 +12,770 
Karadağ Yaylası 162,418 156,826 -5,591 
Rısafa Yaylası 90,566 103,278 +12,712 

Trabzon Hıdırnebi Yaylası 178,300 202,242 +23,942 
Göktepe Yaylası 0,000 0,991 +0,991 
Pancarbeleni Yaylası 269,720 246,540 -23,180 
Şeyh Yaylası 0,000 0,000 0,000 
Pazarsuyu Yaylası 31,833 39,491 +7,658 
Göbel Yaylası 0,000 0,000 0,000 
Kurtulmuş Yaylası 1,384 1,218 -0,165 
Eğriçarık Yaylası 2,237 2,281 +0,044 
Bektaş Yaylası 1,100 1,737 +0,637 
Kümbet Yaylası 405,110 414,583 +9,473 

Giresun Kulakkaya Yaylası 24,647 24,695 +0,047 
Kazıkbeli Yaylası 0,000 0,000 0,000 
Alistire Yaylası 0,000 0,000 0,000 
Gölcüğez Yaylası 0,000 0,000 0,000 
Çekümce Yaylası 0,000 0,000 0,000 
Aktaş Yaylası 0,000 0,563 +0,563 
Davunlu Yaylası 57,085 60,663 +3,578 
Kadırga Yaylası 0,000 0,000 0,000 
Şahmelik Yaylası 6,624 7,406 +0,782 
Erikbeli Yaylası 79,757 80,871 +1,114 

Gümüşhane Dörtkonak Yaylası 0,000 0,000 0,000 
Toplam 2.136,894 2.215,449 78,555  
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Araştırma alanında orman varlığı bulunan 19 yayla mevcuttur. Diğer 11 
yayla alpin katta yer aldıkları için buralarda orman örtüsü bulunmamaktadır 
(Tablo 18). Tıpkı mera alanlarında olduğu gibi orman varlığının bulunduğu 
yaylalarda da 1973 ve 2004 yılları arasında bir değişim sözkonusudur. 
Orman örtüsü bulunan 19 yayla içinde orman alanındaki azalmanın olduğu 
üç yayla; Karadağ, Pancarbeleni ve Kurtulmuş yaylalarıdır. Bu yaylalarda 
orman alanlarındaki azalma; Karadağ Yaylası’nda 5,591 ha; Pancarbeleni 
Yaylası’nda 23,180 ha ve Kurtulmuş Yaylası’nda 0,165 hektardır. Sözü 
edilen yaylalarda konut yapmak, odun elde etmek, mera alanı açmak gibi 
nedenlere bağlı olarak ağaç kesimi sonucunda orman alanında azalma 
meydana gelmiştir.  

Yaylalardaki orman alanlarında 1973-2004 yılları arasında meydana 
gelen ve dikkat çekici olan değişim 16 yaylada orman alanındaki artıştır 
(Tablo 18). Üstelik bu artış bazı yaylalarda 24 hektara kadar çıkmaktadır.  

Orman alanlarındaki artışın çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki; Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda hayvancılık faaliyetlerinin 
eskiye oranla azalmasıdır. Önceden mera olarak kullanılan alanların artık bu 
amaçla kullanılmaması, bunun yanında bölgedeki nemli ve yağışlı iklime 
bağlı olarak bitki örtüsünün bu gibi alanlarda hızla gelişmesi ormanlık 
alanların artışındaki en önemli faktörlerdir.  

Orman alanlarının gelişme gösterdiği yaylalarda gelişimin daha çok 
engebeli alanlarda meydana geldiği belirlenmiştir. Buna karşılık düz veya 
düze yakın, özellikle de yayla yerleşim yerine yakın olan kesimlerde 
ormanda çoğalma bir yana, azalmanın olduğu bir gerçektir. Zaten orman 
örtüsünün ortadan kaldırıldığı bu alanlar kimi yaylalarda mera alanlarının 
genişlemesi anlamı taşımaktadır. Bu konuda en belirgin örnek Pancarbeleni 
Yaylası’dır. Sözkonusu yaylada 23,180 hektar orman alanı ortadan 
kaldırılmış, bunun 22,891 hektarı mera alanına dönüşmüştür. 

Orman alanlarındaki artışta bir başka etken ise bazı yaylalarda sınırlı da 
olsa belirli alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasıdır.  

Araştırma alanında arazi kullanımı bakımından arazi kullanım tipleri 
içinde alansal olarak en az değişim yayla yerleşim yerlerinde olmuştur. 
Ancak 1973-2004 yılları arasındaki dönemde yerleşim alanlarının 24,229 
hektar genişlediği gözönüne alındığında, bu genişlemenin geçici bir yerleşim 
yeri olan yaylalar bakımından azımsanmayacak bir rakam olduğu da dikkati 
çekmektedir (Tablo 19). Bu durum asıl işlevi dağ otlağı olan yaylalardan bu 
miktarda mera alanının kaybı anlamına gelmektedir.  
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Tablo 19. 1973-2004 yılları arasında yaylalardaki yerleşim alanlarında meydana gelen 
değişim 
Bina (adet) 

  
Bina alanı (ha) 

İller Yayla adı 1973 2004 Değişim 1973 2004
 

Değişim 

Geyikli Yaylası 46 112 66 0,322 0,883 0,561 

Eskale Yaylası 278 450 172 1,946 3,408 1,462 

Simene Yaylası 61 100 39 0,427 0,7585 0,3315 

Yaylabaşı Yaylası 119 159 40 0,833 1,173 0,34 

Işıklar Yaylası 471 685 214 3,297 5,116 1,819 

Düzköy Yaylası 423 715 292 2,961 5,443 2,482 

Alazlı Yaylası 177 279 102 1,239 2,106 0,867 

Karadağ Yaylası 166 263 97 1,162 1,9865 0,8245 

Rısafa Yaylası 103 265 162 0,721 2,098 1,377 

Trabzon Hıdırnebi Yaylası 142 379 237 0,994 3,0085 2,0145 

Göktepe Yaylası 81 100 19 0,567 0,7285 0,1615 

Pancarbeleni Yaylası 247 281 34 1,729 2,018
 

0,289 

Şeyh Yaylası 118 223 105 0,826 1,7185 0,8925 

Pazarsuyu Yaylası 165 252 87 1,155 1,8945 0,7395 

Göbel Yaylası 65 135 70 0,455 1,05 0,595 

Kurtulmuş Yaylası 74 127 53 0,518 0,9685 0,4505 

Eğriçarık Yaylası 80 61 -19 0,56 0,427 -0,133 

Bektaş Yaylası 560 653 93 3,92 4,7105 0,7905 

Kümbet Yaylası 415 720 305 2,905 5,4975 2,5925 

Giresun Kulakkaya Yaylası 174 111 -63 1,218 0,777 -0,441 

Kazıkbeli Yaylası 54 216 162 0,378 1,755 1,377 

Alistire Yaylası 119 270 151 0,833 2,1165 1,2835 

Gölcüğez Yaylası 123 135 12 0,861 0,963 0,102 

Çekümce Yaylası 60 52 -8 0,42 0,364 -0,056 

Aktaş Yaylası 222 391 169 1,554 2,9905 1,4365 

Davunlu Yaylası 148 236 88 1,036 1,784 0,748 

Kadırga Yaylası 484 613 129 3,388 4,4845 1,0965 

Şahmelik Yaylası 115 163 48 0,805 1,213 0,408 

Erikbeli Yaylası 36 34 -2 0,252 0,238 -0,014 

Gümüşhane Dörtkonak Yaylası 54 30 -24 0,378 0,21 -0,168 

Toplam 5.380 8.210 2.830 37,66 61,889 24,229  
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Yerleşim alanlarında meydana gelen değişim yalnızca alansal bakımdan 
değildir. Yaylalarda ev ve işyeri olarak kullanılan mekânların sayısında 
1973-2004 yılları arasında dikkat çekici bir değişim meydana gelmiştir. 
Nitekim araştırma alanındaki 30 yaylada 1973 yılında 5.380 olan bina ya da 
yapı sayısı %152,6 oranındaki artışla 2004 yılında 8.210 olmuştur (Tablo 
19).  

Yaylalarda 1973-2004 yılları arasında bina sayısında meydana gelen 
değişim her yaylada aynı düzeyde değildir. Nitekim Trabzon ilinin Eskale, 
Işıklar, Düzköy, Rısafa ve Hıdırnebi; Giresun ilinin Kümbet ve Şeyh; 
Gümüşhane ilinin Kazıkbeli, Alistire, Aktaş ve Kadırga yaylalarında bina 
sayısında önemli bir artış meydana gelmiştir. Sözü edilen yaylaların her 
birinde belirtilen dönemde bina sayısında meydana gelen artış 100 hatta bazı 
yaylalarda 200’ün üzerindedir. Örneğin, iki dönem arasında Işıklar Yaylası 
214; Düzköy Yaylası 292; Hıdırnebi Yaylası 237; Kümbet Yaylası 305 yapı 
artışıyla en dikkat çeken yaylalardır. Şüphesiz ki bu yüksek miktardaki artış, 
sözkonusu yaylaların işlevleri ile ilgilidir. Dört yayla da araştırma alanında 
rekreasyon/turizm işlevi öne çıkan yaylalardır. Durum böyle olunca özellikle 
yazlık ya da ikinci konut olarak nitelendirilebilecek yapılarla turistik tesis ve 
diğer ticari işletmelerin sayıca artışı bu sonucu doğurmuştur. 

Araştırma alanında, Giresun ilinin Eğriçarık, Kulakkaya; Gümüşhane 
ilinin Çekümce, Erikbeli ve Dörtkonak yaylalarında 1973-2004 yılları 
arasında bina sayısında azalma meydana gelmiştir. Sözü edilen azalma 1973 
yılındaki hava fotoğrafında mevcut olup 2004 yılına ait hava fotoğrafında 
tespit edilemeyen yapılardır.  Ancak belirtilen yaylalarda sayısı azalan bu tip 
yapıların oranı çoğalanlara göre oldukça düşük düzeydedir (Tablo 19).  

Araştırma alanındaki yaylalarda 1973-2004 yılları arasında bina 
sayısında ve buna bağlı olarak yerleşim alanının arazi kullanımı içinde 
kapsadığı orandaki artış dikkat çekici niteliktedir. Çünkü bölgede 1950’li 
yıllardan itibaren hayvancılık, dolayısıyla geleneksel yaylacılık faaliyetleri 
sürekli olarak gerilmektedir. Buna bağlı olarak da yaylaların tümüyle olmasa 
bile önemli ölçüde terkedilmesi anlamına gelmektedir. Bu düşünceden 
hareketle yaylalardaki bina sayısında artış değil tam tersine azalması 
beklenen bir durumdur. Ancak durum böyle gelişmemiş, tam tersine 
yaylalarda hayvancılık faaliyeti azalmasına karşın özellikle 1980’lerden 
başlayıp 1990’lardan itibaren ivme kazanan bir süreçte yaylalardaki bina 
sayısı ve buna bağlı olarak yerleşim alanı önemli ölçüde artmıştır.  
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Araştırma alanında arazi kullanımında meydana gelen değişime ilişkin 
veriler aşağıdaki tablo ve grafikte özetlenerek verilmiştir (Tablo 20; Şekil 8). 
Buna göre araştırma alanında 1973 yılında mera alanları %83.1 oranla 
(10.723,054 ha) arazi kullanımında en geniş alanı oluşturan kategoridir. 
Bunu %16.6 oranla (2.136,894 ha) orman alanları ve %0.30 oranla (37,66 
ha)  yerleşim alanları izlemektedir. 

 

Tablo 20. Araştırma alanındaki yaylalarda 1973-2004 yılları arasında 
arazi kullanımındaki değişim 

1973 2004 Değişim  Arazi Kullanımı 

Alan (ha) % Alan (ha) % Alan (ha) % 
Mera 10.723,054 83.1 10.620,27 82.3 -102,779 -0.8 

Orman 2.136,894 16.6 2.215,449 17.2 78,555 0.6 

Yerleşim alanı 37,66 0.30 61,889 0.50 24,229 0.20 

Toplam 12.897,608 100 12.897,608 100 - - 

 
 

 

Şekil 8. Araştırma alanındaki yaylalarda 1973 yılında arazi kullanımının oransal bölünüşü 
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2004 yılına gelindiğinde arazi kullanım oranları değişmiştir. Mera 
alanları %0,8 (102,779 ha) gerilemiştir. Buna karşılık orman alanları %0,6 
(78,555 ha) artış göstermiştir. Yerleşim alanlarındaki artış ise %0,2 (24,229 
ha) olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler araştırma alanında 1973-2004 yılları 
arasında mera alanlarında azalmanın, buna karşılık orman ve yerleşim 
alanlarında artışın olduğunu ve bu artışın da mera alanları aleyhine olduğunu 
ortaya koymaktadır (Tablo 20; Şekil 9).  

 

 
Şekil 9. Araştırma alanındaki yaylalarda 2004 yılında arazi kullanımının oransal bölünüşü 

 

Araştırma alanında arazi kullanımında dikkat çekici diğer bir değişim 
ise yaylalardaki yol ağında meydana gelmiştir. Bu değişime ilişkin bilgi 
aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir (Tablo 21).    
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Tablo 21. Araştırma alanındaki yaylalarda 1973-2004 yılları arasında yol ağında meydana 
gelen değişim  

Yol ağı (km) 

İller Yayla adı 1973 2004 Değişim 
Geyikli Yaylası 4,142 4,216 0,074 
Eskale Yaylası 19,636 24,125 4,488 
Simene Yaylası 3,082 4,641 1,559 
Yaylabaşı Yaylası 11,301 13,597 2,297 
Işıklar Yaylası 36,946 47,239 10,293 
Düzköy Yaylası 32,899 38,071 5,172 
Alazlı Yaylası 22,994 35,083 12,089 
Karadağ Yaylası 9,537 13,857 4,320 
Rısafa Yaylası 10,210 13,656 3,446 

Trabzon Hıdırnebi Yaylası 15,906 18,457 2,551 
Göktepe Yaylası 5,859 14,672 8,813 
Pancarbeleni 
 Yaylası 13,138 17,417 4,279 
Şeyh Yaylası 10,514 9,795 -0,719 
Pazarsuyu Yaylası 4,411 19,224 14,813 
Göbel Yaylası 9,813 18,859 9,046 
Kurtulmuş Yaylası 7,349 11,049 3,701 
Eğriçarık Yaylası 2,503 4,305 1,802 
Bektaş Yaylası 15,631 18,011 2,380 
Kümbet Yaylası 36,801 48,549 11,748 

Giresun Kulakkaya Yaylası 3,274 3,080 -0,193 
Kazıkbeli Yaylası 8,358 17,256 8,898 
Alistire Yaylası 11,640 13,546 1,906 
Gölcüğez Yaylası 8,299 8,687 0,388 
Çekümce Yaylası 8,190 7,975 -0,215 
Aktaş Yaylası 6,064 12,697 6,634 
Davunlu Yaylası 9,703 19,052 9,350 
Kadırga Yaylası 31,983 40,597 8,615 
Şahmelik Yaylası 11,816 11,262 -0,554 
Erikbeli Yaylası 3,976 5,365 1,390 

Gümüşhane Dörtkonak Yaylası 1,218 2,194 0,976 
Toplam 377,193 516,534 139,347  
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Araştırma alanındaki yollar, yaylalardaki araba yolu ve diğer tali yolları 
kapsamaktadır. Otuz yaylanın tümünde 1973 yılında 377,193 km olan yol 
ağı 139,347 km (%136.9)  artarak 2004 yılında 516,534 km olmuştur. Yol 
ağındaki artışın temel nedenleri; sürekli yerleşmelerle yaylalar arasında 
ulaşımı sağlamak için yeni yolların yapılması; bazı yaylalara yeni yapılan 
evlere erişimin sağlanması için yapılan yeni yollar; eski yolların devamının 
yapılması, çevredeki diğer yaylalarla ulaşım bağlantısının sağlanması ve 
mera alanlarına ulaşım için yapılan yeni yollardan kaynaklanmaktadır. 

4.3. Yaylaların İşlevlerinde Meydana Gelen Değişim 

Yaylalar, 4342 sayılı Mera Kanunu’nda da tanımladığı üzere ekonomik 
amaca yönelik olarak hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı “yaz otlağı” veya 
“dağ otlağı” alanlarıdır. Ancak araştırma alanındaki yaylaların işlevlerinde 
geçmişten günümüze farklılıklar meydana gelmiştir. Bu değişiklik 1950’li 
yıllardan itibaren başlamak üzere günümüze dek geçen sürede değişik 
boyutlarda gerçekleşmiştir. Araştırma alanında yaylaların işlevlerinde 
meydana değişimi dört farklı dönem içinde irdelemek mümkündür 
(Somuncu, 2010a; 2010b; Somuncu vd., 2010; 2011a; 2011b). Bu dönemler 
tabloda verilmiştir (Tablo 22). 

Tablo 22. Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarının işlevlerinde meydana gelen dönemsel 
değişimler ve nedenleri        

Dönemler Yaylalardaki değişimin temel nedenleri 
1950 Öncesi Geleneksel yaylacılık faaliyetleri; yaylaların temel 

işlevi hayvancılık  
1950-1980 Kırdan kente göçün başlangıcı ve gelişmesi; yaylalara 

göç eden nüfusun göreli olarak azalması; bazı 
yaylaların terk edilmeye başlanması 

1980-1990 Yaylalarda rekreasyon ve turizm aktivitelerinin 
gelişimi; yaylalara geri dönüşün başlangıcı 

1990 Sonrası Rekreasyonel aktivitelerde ve turizm yatırımlarında 
artış ve yaylaların işlevinin önemli ölçüde değişmesi 

1950 Öncesi 

1950’li yılların öncesinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde toplam nüfus 
içinde kırsal nüfus oranı daha fazlaydı. 1950 yılında bölgedeki yedi ilde 
toplam nüfus 1.739.046 olup bunun %89’u kırsal alanda %11’i kentlerde 
yaşamaktaydı. Bölgede yüksek orandaki kır nüfusunun temel geçim 
kaynaklarından birisi hayvancılık olduğu için yaylacılık önemli ve yaygın bir 
ekonomik faaliyet idi. İlkbahar mevsiminden itibaren köylüler hayvan 
sürüleri ile birlikte yüksek kesimlerdeki dağ otlaklarına doğru hareket 
ederler, ilkbahar ve yaz mevsimini dağ otlakları olan yaylalarda geçirirlerdi. 
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“Yayla dönemi” olarak da adlandırılan bu dönemde hayvansal ürünlerin 
üretimi gerçekleşir ve bu üretim kırsal nüfus için başta et, süt ve süt ürünleri 
gibi gıdaları sağlamasının yanısıra satışı yapılan ürünlerden de belirli oranda 
gelir elde edilirdi. Köylerde yaşayan nüfus, sonbaharda hayvan sürüleri ile 
birlikte yaylalardan köylerine dönerlerdi.  

1950-1980 Dönemi 

1950’li yıllardan 1980’li yılların başına kadar olan evre, bölgede 
geleneksel yaylacılık faaliyetinin gerilediği dönemdir. Çünkü 1950’li 
yıllardan itibaren Türkiye’de kırsal alanlarla kentler arasında ulaşım 
olanaklarının gelişmeye başlaması ve kentlerde yeni iş olanaklarının 
çoğalması sonucu Türkiye genelinde kırdan kente göç artmıştır (İçduygu ve 
Sirkeci, 1999). Dağlık bir bölge olan ve yüksek alanlarda hayvancılık 
dışındaki ekonomik kaynakları yetersiz durumdaki Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin geniş bir kesimi ise, kırdan kente yapılan göçün en yoğun 
olduğu bölgelerden birisi olmuştur. Bunun yanında bölgede Karadeniz’in 
güneyindeki yamaçlarda ve alçak kesimlerde fındık ve çay tarımının giderek 
gelişmesi sonucunda hayvancılık ikinci plana düşmüştür. 1980’li yılların 
başından itibaren Türkiye’de tarımda uygulanan yeni politikalar nedeniyle 
(Gürbüz, 2005:245; Kazgan, 1999) köylülerin hayvancılıktan beklediği geliri 
elde edememesi, hayvancılığa, dolayısıyla yaylacılığa olan ilginin azalması 
ile sonuçlanmıştır (Usumi, 1999). Bu nedenle de dağ otlakları olan yaylaları 
kullanan nüfusta ve buralara otlatmak amacıyla götürülen hayvan sayısında 
büyük düşüşler yaşanmış, hatta kimi yaylalar zaman içinde tümüyle terk 
edilmiştir (Doğu vd., 1994:209; Tunçel vd., 2004:59). Bu durum geniş ve 
verimli dağ otlaklarının boş kalmasına ve hayvansal üretimde de gerilemeye 
neden olmuştur (Kazgan, 1999:32; Usumi, 1999).  

 1980-1990 Dönemi 

1980-1990 döneminde dağ otlakları olan yaylalarda arazi kullanımında 
farklılaşma başgöstermiştir. Bu dönem, yaylalarda turizm ve rekreasyonun 
gelişmeye başladığı ilk evredir (Grötzbach, 1984: 202; Somuncu,1994:266; 
2010a:10). Sözü edilen dönemde yaylalara erişim için yeni yollar yapılmaya, 
mevcut yollar genişletilmeye başlanmış, yaylalarda elektrik, telefon hatları, 
su, sağlık hizmetleri gibi altyapı olanakları artmıştır. Turizm için otel ve 
pansiyonların inşa edilmeye başlandığı dönem bu dönemdir. Yaylalarda 
kentsel formda ve geleneksel kırsal mimari ile uyumsuz olan 3-4 katlı ikinci 
konutların inşaatı 1980-1990 yılları arasında başlamıştır (Özden vd., 2004). 
Ancak bu yasal bir durum değildir. Çünkü yasalara göre yaylalar devlete ait 
alanlardır (Cin ve Surlu, 2000:183). Mera kanununa göre devlet, yaylalarda 
hayvanlarını otlatmaya gelen köylülerin geçici olarak yaşamaları için onların 
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basit barınaklar yapmasına izin vermektedir. Halbuki yaylalarda basit 
barınaklar bir yana 1980’li yıllardan başlayarak kentsel formda ve çok katlı 
yapıların hızla artış göstermeye başlamıştır. Ancak 4342 sayılı Mera 
Kanununa göre bu yapıların hiçbiri yasal olmayıp “Kaçak Yapı” 
niteliğindedir. 

1990 ve Sonrası 

1990’lı yıllar yaylalarda turizm için altyapı yatırımlarının arttığı bir 
dönemdir. 1990’lı yılların başında Turizm Bakanlığı’nca bölgedeki 
yaylaların turizme açılması çalışmaları başlatılmış ve bu çerçevede 16 yayla 
Bakanlar Kurulu kararı ile “turizm merkezi” ilan edilmiştir. Turizm 
şirketlerinin bu yaylalara yatırım yapmaları Turizm Bakanlığı tarafından 
teşvik edilmiştir (Somuncu, 1997:300).  

Günümüzde Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki çok sayıda yayla 
rekreasyon/turizm merkezleri halini almış, bir bölümü de bu yöndeki 
değişim sürecini yaşamaktadır. Bölge yaylalarına olan rekreasyon/turizm 
talebinin her geçen gün artması, bu talebi karşılamaya dönük çalışmaları 
beraberinde getirmektedir.  

Yaylalara rekreasyon/turizm konusunda talebi artıran en önemli 
ögelerden biri, bölgede karayolu ulaşımının omurgasını oluşturan Karadeniz 
kıyısındaki karayolunun otoyola dönüştürülmesidir. Bu durum önce bölgeye, 
buradan da yüksek kesimlerdeki yaylalara erişimi kolaylaştırmış bu da 
bölgenin dağlık kesiminde rekreasyon ve turizmin gelişmesine yol açmıştır. 
Karadeniz kıyı kesiminden güneydeki dağlık alanda bulunan yaylalara daha 
rahat ulaşılabilmesi için yeni yolların inşaatı sürmektedir (Somuncu, 2011a). 
Bunun yanında yaylalarda turizm için hizmet veren işletmelerin sayısı 
artmaktadır. Ayrıca yasal olmadığı halde yaylalarda ikinci konutların 
inşasına bağlı düzensiz yapılaşma ve betonlaşma alabildiğine sürmektedir. 
Bu durum yaylalarda mekânsal ve işlevsel değişime yol açmaktadır.  

Bu sürecin yaşandığı araştırma alanında, günümüzde yaylaların 
kullanımı ve işlevi, yalnızca hayvancılık faaliyetlerinden ibaret olmayıp, 
yaylalar aynı zamanda rekreasyon ve turizm amacıyla yararlanılan, 
dolayısıyla bu işlevlere de sahip alanlara dönüşmeye başlamıştır. Bu 
çerçevede yaylalarda bu ekonomik ve sosyal etkinliklerin ikisi hatta üçü bir 
arada gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, araştırma alanındaki yaylaların 
işlevleri değerlendirildiği takdirde, yaylaların tek bir işleve sahip olmayıp 
tersine bir işlev çeşitliliğinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna göre araştırma 
alanındaki yaylalar, hayvancılık,  rekreasyon ve turizm işlevine sahiptir. 
Yaylaların işlev bakımından sahip oldukları bu özellikleri aşağıdaki tabloda 
açıklanmıştır (Tablo 23).  
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Tablo 23. Araştırma alanındaki yaylaların işlevleri ve özellikleri 
Yayla İşlevi Yayla  

Grubu 
Yayla Özelliği 

Hayvancılık  
 
 
1.Grup 

Erişimi zor olan, dağ otlağı olarak kullanılan ve kısmen 
terk edilmekte olan, çoğunlukla alpin kattaki (2000 m+) 
yaylalar. Bu tür yaylalardaki evler yalnızca barınmaya 
yönelik, basit ve geleneksel meskenlerdir. Bu yaylalarda 
ticari işletmeler bulunmamakta ya da sayısı yok denecek 
düzeydedir. Bu tür yaylalar araştırma alanındaki 1.grup 
yaylalara karşılık gelmektedir.  

Hayvancılık+ 
Rekreasyon 

 
 
 
 
2.Grup 

Erişimin bazı yerlerde iyi olduğu, dağ otlağı işlevi kısmen 
değişmiş, hem hayvancılık hem de yerel halk tarafından 
rekreasyon amacıyla kullanılan yaylalardır. Yaylalardaki 
bu iki etkinlik eşit denecek düzeyde olabildiği gibi, bazı 
yaylalarda bir işlev diğerine oranla daha baskın 
olabilmektedir. Bu yaylalarda yazlık ev ya da ikinci ev 
özelliği taşıyan evler mevcut olup, gündelik ihtiyaçların 
karşılanabileceği bakkal, fırın vb. işyerleri 
bulunmaktadır. Bu tür yaylalarda turizme yönelik 
işletmeler henüz bulunmamaktadır. Sözkonusu yaylalar, 
yayla gruplandırmasında 2.grup yaylalara karşılık 
gelmektedir.    

Rekreasyon 3.Grup Erişimin kolay olduğu, dağ otlağı işlevini büyük ölçüde 
kaybetmiş, hayvancılık faaliyetlerinin çok az olduğu, daha 
çok yöre halkı tarafından rekreasyonel amaçlarla 
kullanılan yaylalardır. Sözkonusu yaylaları kullananların 
bir bölümü halen bölgenin kırsal nüfusu olduğu için bazı 
aileler köyde bulunan çok az sayıdaki hayvanını yaylaya 
götürebilmektedir. Ancak işlev sıralamasında hayvancılık 
en düşük düzeyde olup yaylalardaki asıl işlev 
rekreasyondur. Bu yaylalarda yazlık ev ya da ikinci ev 
özelliği taşıyan evler mevcut olup, gündelik ihtiyaçların 
karşılanabileceği bakkal, fırın vb. işyerleri 
bulunmaktadır. Bu tür yaylalarda turizme yönelik 
işletmeler henüz bulunmamaktadır. Sözkonusu yaylalar, 
yayla gruplandırmasında 3.grup yaylalara karşılık 
gelmektedir.    

Rekreasyon+Turizm+Hayvancılık(?)  
 
 
 
 
 
 
4.Grup 

Erişimin genellikle kolay olduğu, çoğunlukla alçak 
kesimde yer alan, dağ otlağı işlevini büyük ölçüde 
kaybetmiş, yerel halk tarafından rekreasyonel amaçlarla, 
bunun yanında turizm amacıyla da kullanılan yaylalardır. 
Sözkonusu yaylaları kullananların bir bölümü halen 
bölgenin kırsal nüfusu olduğu için bazı aileler köyde 
bulunan çok az sayıdaki hayvanını yaylaya 
götürebilmektedir. Ancak işlev sıralamasında hayvancılık 
en düşük düzeyde olup yaylalardaki asıl işlev 
rekreasyon/turizmdir. Bu yaylalarda gündelik ihtiyaçların 
karşılanabileceği bakkal, fırın, lokanta vb. işyerleri 
bulunmaktadır. Bu tür yaylalarda turizme yönelik 
işletmeler de bulunmaktadır. Sözkonusu yaylalar, yayla 
gruplandırmasında 4.grup yaylalara karşılık gelmektedir.    
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Yaylalar, arazi çalışmaları sırasında yapılan görüşmeler ve gözlemlere 
dayalı olarak, işlevlerine göre 1973 ve 2010 yılı olmak iki dönem halinde 
sınıflandırılmıştır Araştırma alanındaki yaylaların 1973 yılı ve öncesindeki 
işlevleri aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 24).  

    Tablo 24. Araştırma alanındaki yaylaların 1973 yılı ve öncesindeki işlevi 
İller Yayla Yükselti Mesken 

Sayısı 
 (1973) 

Yayla İşlevi 

Geyikli Yaylası 2144 46 H 
Eskale Yaylası 2058 278 H 
Simene Yaylası 2080 61 H 
Yaylabaşı Yaylası 2014 119 H 
Işıklar Yaylası 1826 471 H+R 
Düzköy Yaylası 1840 423 H+R 
Alazlı Yaylası 1931 177 H 
Karadağ Yaylası 1875 166 H 
Rısafa Yaylası 1712 103 H 

Trabzon 

Hıdırnebi Yaylası 1404 142 H+R 
Göktepe Yaylası 2149 81 H 
Pancarbeleni Yaylası 1980 247 H 
Şeyh Yaylası 2025 118 H 
Pazarsuyu Yaylası 2000 165 H 
Göbel Yaylası 1965 65 H 
Kurtulmuş Yaylası 1875 74 H 
Eğriçarık Yaylası 1800 80 H 
Bektaş Yaylası 2070 560 H+R 
Kümbet Yaylası 1734 415 H+R 

Giresun 

Kulakkaya Yaylası 1624 174 H+R 
Kazikbeli Yaylası 2335 54 H 
Alistire Yaylası 2208 119 H 
Gölcüğez Yaylası 2225 123 H 
Çekümce Yaylası 2224 60 H 
Aktaş Yaylası 2187 222 H 
Davunlu Yaylası 2212 148 H 
Kadırga Yaylası 2292 484 H+R 
Şahmelik Yaylası 2200 115 H 
Erikbeli Yaylası 1700 36 H 

Gümüşhane 

Dörtkonak Yaylası 1950 54 H+R 
Toplam 5.380  

H: Hayvancılık; R: Rekreasyon 
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Tablo 25. Araştırma alanındaki yaylaların 1973 yılı ve öncesindeki işlevlerinin 
sınıflandırılması 

İl H R H+R 

Trabzon 7 - 3 

Giresun 7 - 3 

Gümüşhane 8 - 2 

Toplam 22 - 8 

H: Hayvancılık; R: Rekreasyon 

 

 

Tablolarda da izlendiği gibi, araştırma alanındaki yaylaların 1973 yılı 
ve öncesindeki işlevleri ağırlıklı olarak hayvancılıktır. Nitekim 30 yaylanın 
22’si yalnızca hayvancılık yapılan, dolayısıyla hayvancılık işlevine sahip 
yayladır. Sekiz yayladan ise hayvancılık ve rekreasyon amacıyla 
yararlanılmıştır. Buna göre, 1973 yılında 30 yaylanın 8 tanesinde işlev 
değişikliği başlamıştır. Değişikliğin başladığı bu yaylalardan Kadırga 
Yaylası hariç, diğerleri alçak kesimde bulunan ya da il veya ilçe 
merkezlerine yakın mesafede bulunan yaylalardır. Bu dönemde yaylaların 
tek başına rekreasyon ve turizm işlevi henüz bulunmamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

2010 yılında ise araştırma alanındaki yaylaların işlevi 1973 yılına oranla 
hayli farklılaşmıştır (Tablo 26).  

 

    Tablo 26. Araştırma alanındaki yaylaların 2010 yılındaki işlevi 
İller Yayla Yükselti Mesken 

 Sayısı 
(2004) 

Yayla İşlevi 

Geyikli Yaylası 2144 112 H+R 
Eskale Yaylası 2058 450 H+R 
Simene Yaylası 2080 100 H+R 
Yaylabaşı Yaylası 2014 159 H+R 
Işıklar Yaylası 1826 685 R+T+(H?) 
Düzköy Yaylası 1840 715 R+T+(H?) 
Alazlı Yaylası 1931 279 H+R 
Karadağ Yaylası 1875 263 R+T+(H?) 
Rısafa Yaylası 1712 265 H+R 

Trabzon 

Hıdırnebi Yaylası 1404 379 R+T+(H?) 
Göktepe Yaylası 2149 100 H 
Pancarbeleni Yaylası 1980 281 H+R 
Şeyh Yaylası 2025 223 H+R 
Pazarsuyu Yaylası 2000 252 H+R 
Göbel Yaylası 1965 135 H+R 
Kurtulmuş Yaylası 1875 127 H+R 
Eğriçarık Yaylası 1800 61 H+R 
Bektaş Yaylası 2070 653 R+T+(H?) 
Kümbet Yaylası 1734 720 R+T+(H?) 

Giresun 

Kulakkaya Yaylası 1624 111 R+T+(H?) 
Kazikbeli Yaylası 2335 216 R+T+(H?) 
Alistire Yaylası 2208 270 H+R 
Gölcüğez Yaylası 2225 135 H+R 
Çekümce Yaylası 2224 52 H+R 
Aktaş Yaylası 2187 391 H+R 
Davunlu Yaylası 2212 236 H+R 
Kadırga Yaylası 2292 613 R+T+(H?) 
Şahmelik Yaylası 2200 163 H+R 
Erikbeli Yaylası 1700 34 R+T+(H?) 

Gümüşhane 

Dörtkonak Yaylası 1950 30 R 
Toplam 8.210  

H: Hayvancılık; R: Rekreasyon; T:Turizm 
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Tablo 27. Araştırma alanındaki yaylaların 2010 yılındaki işlevlerinin sınıflandırılması 

 
İl H R H+R R+T+(H?) 
Trabzon - - 6 4 
Giresun 1 - 6 3 
Gümüşhane - 1 7 2 
Toplam 1 1 19 9 

H: Hayvancılık; R: Rekreasyon; T:Turizm  

 

1973 yılından 2010 yılına kadar geçen 37 yıllık süreç içinde araştırma 
alanındaki yaylaların büyük çoğunluğunun işlevi değişmiştir. 1973 yılında 
22 yayla hayvancılık işlevine sahipken 2010 yılında bu özelliğe sahip bir 
yayla kalmıştır (Foto 14-15). 

 

 
Foto 14. Giresun-Göktepe Yaylası 2010 yılında yalnızca hayvancılık işlevine 

sahip olan tek yayladır. 
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Foto 15. Giresun-Göktepe Yaylası’nın 2010 yılındaki görünümü. 

 

Buna karşılık yalnızca rekreasyon işlevine sahip 1 yayla; hayvancılık ve 
rekreasyon işlevine sahip 19 yayla (Foto 16-17-18-19) ve 
rekreasyon+turizm+hayvancılık işlevinin bir arada olduğu 9 yayla mevcuttur 
(Foto 20-21-22-23-24-25). 

Yaylaların işlevlerinde meydana gelen değişim ve çeşitlenmenin en 
belirgin göstergelerinden biri, yaylalardaki konut sayısıdır. Nitekim 1973 yılı 
ve öncesinde 30 yaylanın 22’sinde yalnızca hayvancılık; 8 yaylada ise 
hayvancılık ve rekreasyon işlevi mevcutken toplam bina sayısı 5.380’dir. 
2004 yılında ise yaylaların işlevinde büyük bir değişim ve çeşitlenme 
meydana gelmiş, otuz yaylada konut sayısı 8.210’a çıkmıştır. Çünkü 
yaylalardan rekreasyon ve turizm amacıyla yararlanma oranındaki artış, 
yazlık ev, ticari işletmeler ve turizm tesislerinin sayısının artmasına yol 
açmıştır ve bu artış günümüzde halen devam etmektedir.  
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Foto 16. Hayvancılık ve rekreasyon işlevine sahip olan Giresun-Göbel Yaylası. 

 
Foto  17. Hayvancılık ve rekreasyon işlevine  sahip olan Gümüşhane-Aktaş Yaylası. 
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Foto 18. Hayvancılık ve rekreasyon işlevine sahip olan Gümüşhane-Alistire Yaylası. 

 
Foto 19. Hayvancılık ve rekreasyon işlevine sahip olan Gümüşhane-Gölcüğez Yaylası.                         
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Foto 20. İdari olarak bir köy yerleşmesi olan Kümbet Köyü, çevresindeki obalarla birlikte 

yayla işlevine de sahiptir. Yayla, rekreasyon ve turizm bakımından pek çok olanağa sahiptir. 

 

 
Foto 21. Kümbet Yaylası, çevresinde bulunan çok sayıdaki yayla ve oba için  gereksinimlerin 

karşılandığı ve yerel ürünlerin satışının yapıldığı pazar işlevine de sahiptir.                        
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Foto 22. Bektaş Yaylası rekreasyon/turizm işlevi gelişmiş bir yayla olup yaylada çok sayıda 

işyeri bulunmaktadır. 

 

 
 

Foto 23. Turizm işlevine de sahip olan Bektaş Yaylası’ndaki konaklama tesislerinden  
Karagöl Oteli. 
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Foto 24. Giresun-Kulakkaya Yaylası rekreasyon işlevi öne çıkan yaylalardan biridir. 

 

 
      Foto 25. Giresun-Kulakkaya Yaylası’nda turizme yönelik yeni tesisler inşa edilmektedir.                      
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Yaylaların sahip oldukları işlev o yayladaki altyapı ve hizmet 
olanaklarıyla doğrudan ilişkilidir. Arazi çalışmaları sırasında yapılan 
gözlemler ve anket uygulamaları sonucunda yaylalardaki altyapı ve hizmet 
olanakları saptanmıştır. Buna göre yaylaların sahip olduğu olanaklar dört 
grup halinde sınıflandırılmıştır (Tablo 28).   

 

Tablo 28. Araştırma alanındaki yaylalardaki altyapı olanakları, ticari ve sosyal hizmetler 

 
Yayladaki Altyapı 
Olanakları 

Yayladaki Sosyal  
Hizmet ve 
Donatılar 

Yayladaki 
Ticari 
Hizmetler 

Yayladaki Turizm 
Hizmetleri 

Elektrik Cami/Mescit Ekmek Fırını Otel/Pansiyon 
İçilebilir su sistemi Sağlık ocağı Market Hediyelik eşya satıcısı 
Çeşme/Kuyu PTT Bakkal Düzenlenmiş piknik 

alanı  
Kanalizasyon sistemi Jandarma Karakolu Manav Kamp yeri 
Çöp toplama sistemi  Kasap Kır kahvesi 
Yayla içinde düzenli 
yollar 

 Lokanta Kır lokantası 

Kaldırım  Pastane  
Araçlar için köprüler  Kahvehane   
İnsanlar ve hayvanlar 
için köprüler 

 Berber  

Yerel halk 
taşımacılığı 

 Mandıra  

Şehirlerarası halk 
taşımacılığı 

 Yöresel pazar  

Telefon hizmetleri    
 Cep telefonu 
şebekesi 

   

 İnternet hizmetleri    
Toplantı 
mekânları/köy odaları 

   

 

Elde edilen veriler değerlendirilmiş ve yaylalardaki altyapı ve sosyal 
hizmetlerin varlığı veya yokluğu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tablo 29).  
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Tablo 29. Araştırma alanındaki yaylaların işlevleri ve sahip oldukları olanaklar (2010) 
İller Yayla Yayla 

İşlevi 
Yayladaki 

Altyapı 
Yayladaki 

Sosyal  
Hizmet ve 
Donatılar 

Yayladaki 
Ticari 

Hizmetler 

Yayladaki 
Turizm 

Hizmetleri 

Geyikli 
Yaylası 

H+R  ●   

Eskale 
Yaylası 

H+R  ● ●  

Simene 
Yaylası 

H+R  ●   

Yaylabaşı 
Yaylası 

H+R  ●   

Işıklar Yaylası R+T+(H?)     
Düzköy 
Yaylası 

R+T+(H?)     

Alazlı Yaylası R+H+(H?)  ●  ● 
Karadağ 
Yaylası 

R+T+(H?)    ● 

Rısafa Yaylası H+R  ● ●  

Trabzon 

Hıdırnebi 
Yaylası 

R+T+(H?)  ●   

Göktepe 
Yaylası 

H ●    

Pancarbeleni 
Yaylası 

H+R  ● ●  

Şeyh Yaylası H+R  ● ●  
Pazarsuyu 
Yaylası 

H+R     

Göbel Yaylası H+R  ●   
Kurtulmuş 
Yaylası 

H+R     

Eğriçarık 
Yaylası 

H+R     

Bektaş 
Yaylası 

R+T+(H?)  ●   

Kümbet 
Yaylası 

R+T+(H?)     

Giresun 

Kulakkaya 
Yaylası 

R+T+(H?)  ●  ● 

Kazikbeli 
Yaylası 

R+T+(H?)    ● 

Alistire 
Yaylası 

H+R  ●   

Gölcüğez 
Yaylası 

H+R  ●   

Çekümce 
Yaylası 

H+R     

Aktaş Yaylası H+R  ● ●  
Davunlu 
Yaylası 

H+R  ● ●  

Kadırga 
Yaylası 

R+T+(H?)    ● 

Şahmelik 
Yaylası 

H+R  ● ●  

Erikbeli 
Yaylası 

R+T+(H?)  ●  ● 

Gümüşhane 

Dörtkonak 
Yaylası 

R     

Altyapı ve hizmetler:  √ Gelişmiş;  ● Az gelişmiş  
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Bu tablo aslında yaylaların günümüzde sahip oldukları işlevlerin bir 
fotoğrafı niteliğindedir. Çünkü geleneksel yapıda varlığını sürdüren yaylalar 
ki, bunların sayısı çok azalmıştır, sosyal, ticari ve turizm hizmet ve 
olanaklarından ya yoksundur ya da bunların çok azına sahiptirler. Örneğin, 
Göktepe Yaylası, yaylaya ulaşımı sağlayan yolun dışında, hiçbir sosyal ya da 
ticari hizmet biriminin bulunmadığı bir yayladır. Buna karşılık işlevleri 
çeşitlenmiş ve geleneksel yapısı bozulmuş olan yaylaların sahip oldukları bu 
tür olanaklar hayli fazladır.    

Şüphesiz ki yaylalarda yukarıdaki tabloda (Tablo 28) sıralanan tüm 
hizmet ve olanaklar mevcut değildir. Ayrıca bunlar mevcut olsa bile tüm 
yaylalarda aynı özelliklere sahip değildir. Bazı hizmet ve olanaklar bir kısım 
yaylada tümüyle mevcutken bir kısım yaylada daha az denecek düzeyde 
bulunmakta ya da hiç yoktur. Hizmet ve olanakların mevcut olduğu 
yaylalarda bu durum “gelişmiş” ve “az gelişmiş” olmak üzere iki grupta 
değerlendirilmiştir.  

Yaylaların tümüne erişimi sağlayan yol, içecek su, elektrik, telefon 
hizmetleri olduğu için altyapı olanaklarının Göktepe Yaylası dışındaki tüm 
yaylalarda olduğu varsayılmıştır. Bunların dışındaki diğer altyapı olanakları 
daha çok rekreasyon/turizm işlevi gelişmiş olan yaylalarda mevcuttur. 

Sosyal hizmet ve donatılar yönünden, iki yayla hariç tüm yaylalarda 
cami veya mescit mevcuttur. Yaylaların çoğunluğunda sosyal hizmetler 
grubunda cami/mescit varlığının dışında sağlık ocağı, PTT, jandarma 
karakolu gibi hizmet birimleri yoktur. Dolayısıyla yalnızca cami veya mescit 
olan yaylalarda sosyal hizmetler “az gelişmiş” olarak değerlendirilmiş, bu 
konuda daha fazla olanağa sahip yaylalar ise sosyal hizmetler bakımından 
“gelişmiş” olarak değerlendirilmiştir.  

Yaylalardaki ticari hizmetler de farklılık göstermektedir. Kümbet, 
Bektaş, Işıklar, Düzköy, Hıdırnebi, Karadağ yaylaları gibi yaylalarda tablo 
28’de sıralanan ticari hizmetlerin büyük bölümü mevcut olduğu ve her bir 
hizmet birimi sayıca fazla bulunduğu için, sözü edilen yaylalar ticari 
hizmetler alanında “gelişmiş” grubunda değerlendirilmiştir. Buna karşılık 
bazı yaylalarda gündelik zorunlu ihtiyaçların karşılanabileceği bir veya iki 
bakkal ve benzer nitelikte işyeri bulunduğu için ancak gelişmiş olanlara 
oranla daha az işyeri türü ve sayısı olduğundan bu tür yaylalar ticari 
hizmetler bakımından “az gelişmiş” grubunda sayılmışlardır. 

Turizm hizmetleri tüm yaylalarda mevcut değildir. Olanlarda ise yine 
“gelişmiş” ve “az gelişmiş” olmak üzere iki grup yayla vardır. Araştırma 
alanında yerli ve yabancı tüm turistlere hizmet verecek nitelikte işletmelere 
sahip yayla sayısı beştir. Bu yaylalar; Işıklar, Düzköy, Hıdırnebi, Kümbet ve 
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Bektaş yaylalarıdır. Bunun dışında otel, pansiyon, lokanta gibi işletmelerin 
olduğu ancak hizmet kalitesi bakımından yetersiz durumdaki yaylalar “az 
gelişmiş” kategorisinde değerlendirilmişlerdir (Tablo 29). 

4.4.Yaylaların Arazi Kullanımı ile İşlevlerinde Meydana Gelen 
Değişimin Sonuçları 

Araştırma alanındaki yaylalarda 1950’li yıllarda başlayıp 1990’lardan 
sonra ivme kazanan arazi kullanımı ve işlevde meydana gelen değişime bağlı 
olarak çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunları hukuksal sorunlar, çevre 
sorunları ve kültürel sorunlar olarak üç ana başlık altında toplamak 
mümkündür.  

4.4.1. Hukuksal Sorunlar 

Yayla ya da yaylaklarla ilgili olarak Türk hukukunda uzun yıllardır 
çeşitli düzenlemeler bulunmakla birlikte 1998 yılına kadar bu konu esaslı bir 
temele oturtulamamıştır (Cin ve Surlu, 2000:V; Somuncu, 1997:302). 25 
Şubat 1998 tarihinde kabul edilip 28 Şubat 1998 tarihli ve 23272 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4342 sayılı “Mera 
Kanunu” konuyu tüm yönleri ile kapsamlı biçimde düzenleyen hükümler 
getirmiştir.  

Mera Kanunu’nun 3. maddesinde “Yaylak: Çiftçilerin hayvanları ile 
birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan 
yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan 
yer.” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımla yaylakların niteliği ve kullanım 
amacı açık biçimde belirtilmiştir. Kanunun 4. maddesinde ise “Mera, yaylak 
ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye 
aittir. Bu yerler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

…Mera, yaylak ve kışlaklar, özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında 
kullanılamaz, zamanaşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz.” hükmü 
yer almaktadır.    

Araştırma alanı olan yaylaların yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan 
kullanım şekli ve işlevi gözönüne alındığında mevcut durumun Mera 
Kanunu’nun ilgili hükümleri ile büyük ölçüde çeliştiği açıktır. Çünkü alanda 
900 hanede uygulanan anket sonuçlarına göre yaylalara hayvan otlatmak 
amacıyla gelenlerin oranı yalnızca %39.7’dir. Bunun dışındaki %60.3 
oranındaki hane yaylayı hava değişimi, dinlenme ve tatil gibi Mera 
Kanunu’nda yer almayan rekreasyonel faaliyetler için kullanmaktadırlar.  

Mera Kanunu’nun 20. maddesi bu faaliyetlerle bağlantılı olarak yapılan 
uygulamalarla ilgilidir. Bu madde “Yaylak ve kışlaklarda, 442 sayılı Köy 
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Kanununda öngörülen inşaatlar ile valiliklerden izin alınmak suretiyle 
imar mevzuatına göre yapılacak kullanma amacına uygun mandıra, suluk, 
sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar ile Turizm 
Bakanlığının talebi üzerine turizme açılması uygun görülen bölgelerde 
ahşap yapılar dışında ev, ahır ve benzeri inşaatlar yapılamaz.” hükmünü 
içermektedir. Dolayısıyla madde, yaylak ve kışlaklarda inşaat yasağı 
getirmiş olup bu alanların amaç dışı kullanımını da önlemektedir (Cin ve 
Surlu, 2000:213). Ancak Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarında özellikle son 
yıllarda hızlanan yapılaşma, konutların yapılış şekli (Foto 10-11- 20-21-22-
23) ve kullanım amacı tümüyle Mera Kanunu’na aykırıdır. Çünkü kanun, 
esas olarak hayvan otlatmak için kullanılması gereken yaylalarda belirli 
istisnalar dışında bu alanların amaç dışı kullanımına, buralarda inşaat 
yapılmasına ve özel mülkiyete olanak tanımamaktadır. Dolayısıyla 
yaylalarda özellikle 1980’li yıllardan başlayarak inşa edilen binlerce konut 
“kaçak yapı” durumundadır. Arazi çalışmaları sırasında Trabzon ve 
Gümüşhane illerinin İl Mera Komisyonu yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, 
Trabzon ilindeki yaylarda 5.000’in üzerinde; Gümüşhane ilindeki yaylalarda 
ise 9.000 civarında “kaçak yapı” olduğu öğrenilmiştir. Gümüşhane ilinde 
mera ve yaylaklara yapılan tecavüzleri tespit etmek amacıyla İl Mera 
Komisyonu tarafından “Mera/Yaylaklarda İzinsiz Yapılaşma ve İzinsiz 
Otlatma Tespit Ekipleri” kurulmuştur.  

Mera Kanunu’nun 22. maddesi ise araştırma alanındaki yaylalarındaki 
bir başka hukuksal sorunla ilgilidir. Madde, mera, yaylak ve kışlaklardan 
yararlanma hakkı ile ilgilidir ve şu hükümleri içermektedir: “Çiftçi 
ailelerinin bir mera, yaylak ve kışlaktan yararlanabilmeleri için, bu yerin 
bulunduğu köy veya belediye sınırları içinde, tahsisin yapıldığı tarihte en 
az altı aydan beri ikamet ediyor olmaları gerekir.”  

Araştırma alanında üç ildeki otuz yaylanın kullanıcılarının çok büyük 
bölümünü yaylanın bağlı olduğu idari birimde yaşayan nüfus değil, başka 
idari birimlerde yaşayanlar oluşturmaktadır (Tablo 13-14-15). Gümüşhane ili 
yaylalarının kullanıcılarının neredeyse tamamına yakını Gümüşhane ili 
sınırları dışındaki illerde (Trabzon, Giresun) ikamet etmektedir. Yukarıda da 
belirtildiği gibi nüfusun büyük bölümü de yaylaları tatil yapmak veya 
dinlenmek amacıyla yazlık bir mekân olarak kullanmaktadırlar. Bu nüfusun 
kullanmış olduğu yaylalar ise ikamet ettikleri il sınırlarının dışında yani 
Gümüşhane İli sınırları içindedir. Dolayısıyla Mera Kanunu’nun 22. 
maddesine göre bu kullanım biçiminin yasayla çeliştiği açıktır. Mevcut 
durum Mera Kanunu’na aykırı olmakla birlikte yaylayı kullananlar bu hakkı 
başka bir dayanaktan aldıklarını belirtmektedirler. 
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Giresun ve Trabzon illerinde ikamet edip Gümüşhane ilinin 
yaylalarında evi olan kişilerle yapılan görüşmelerde, bu kişiler yaylayı 
eskiden babaları veya dedelerinin kullandığını, buna dayanarak kendilerinin 
de yaylayı kullanma haklarının olduğunu öne sürmektedirler. Şüphesiz ki bu 
iddianın yasal bir dayanağı yoktur. Zira şu anki yayla kullanıcılarının 
atalarına bu hak yasalar çerçevesinde verilmiş olup yine yasalar çerçevesinde 
sınırlılıkları vardır.  

1960’lı yıllarda İmar İskân Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yaylalarda yapılan tahsis çalışmalarında o dönemde 
yaylayı kullanan çiftçi aileleri belirlenmiş ve bu ailelere “İntifa” 
(yararlanma) hakkı verilmiştir. Bu yararlanma hakkı aynı genel müdürlük 
tarafından tanzim edilen “İntifa Belgesi” ile de kayıt altına alınmıştır. 
Örneğin, 1960’lı yıllarda Gümüşhane İli’nin yaylalarını kullanan her ailenin 
kaydı resmi bir belge olan ve Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü’nde bulunan 
“İntifa Edecek Ailelere Ait Cetvel”de yer almaktadır. 

Belirtilen dönemde ailelere devlet tarafından verilen bu hak yalnızca 
hayvan otlatmaya yönelik olarak verilmiştir. Ancak yukarıda ayrıntılı şekilde 
anlatıldığı gibi yaylalarda hayvancılık faaliyeti büyük ölçüde ortadan 
kalkmış olup yaylalar artık tatil veya dinlenmek için kullanılan yazlık 
mekânlara dönüşmüştür. Dolayısıyla yaylalardaki kullanım amacının 
değişmesine bağlı olarak kullanım hakkı da sona ermiş olmaktadır. Ancak 
fiili durum bunun tam tersi yöndedir. Çünkü yaylalarda bugün mesken sahibi 
olanların büyük çoğunluğu 1960’lı yıllarda yayladan yararlanma hakkı 
verilenlerin çocukları veya torunlarıdır. Bu kişiler mülk saydıkları ki, Mera 
Kanunu’na göre bu da mümkün değildir, yayladaki evlerini veya eski 
evlerinin yerine yaptıkları yeni tatil evlerini miras olarak görmektedirler. 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu buna olanak tanımamaktadır. Kanunun 
797. Maddesi “İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel 
kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa 
kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer. Tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok 
yüz yıl devam edebilir.” şeklindedir. 

Yaylalarda konut sahibi olan bir başka grup daha vardır ki, bunların 
bugüne kadar hayvancılıkla hiçbir ilişkisi olmayıp özellikle 1990’lardan 
itibaren doğrudan yaylada yazlık ev inşa edenlerdir. Bunlar da çeşitli 
kişilerin teşviki ve yardımıyla yaylalarda kendilerine yazlık ev inşa 
etmişlerdir.  

Burada ana hatları ile belirtildiği üzere yaylaların kullanımında, başta 
konut yapımı olmak üzere yaylalardaki çeşitli uygulamalar, başta 4342 sayılı 
Mera Kanunu olmak üzere ilgili yasalara aykırı bir durum arzetmektedir.  
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4.4.2.Çevre Sorunları 

Araştırma alanındaki yaylaları farklı amaçlar için kullananların sayısı 
1980’li yıllardan başlayarak günümüze dek giderek artmış ve bu artış 
gelecekte de devam edecek gibi gözükmektedir. Yaylaların yeni 
kullanıcılarının kullanım amacının farklılaşması, yaylalarda arazi kullanımı 
ve işlevlerin değişimine yol açmıştır. Tüm bu değişikliklerin doğal ve 
kültürel çevre üzerinde baskısı ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. 
Yaylalarda ortaya çıkan bu sorunlar; bitki örtüsünün tahribi; katı ve sıvı atık 
yönetimi sorunu; gürültü kirliliği olarak özetlenebilir. 

Bitki Örtüsünün Tahribi 

Bitki örtüsü gerek toprağın gerekse suyun muhafaza edilmesini 
sağlayan özelliğe sahiptir. Bu bağlamda yaylalardaki otlak alanları ve 
ormanlar büyük öneme sahiptir. Ancak son yıllarda yaylalardaki hızlı ve 
düzensiz yapılaşma, düzensiz yol yapımı, toprak ve dolgu maddesi alımı, 
çim örtülerinin kesilip alınması, aşırı ve düzensiz otlatma gibi nedenlerle 
bitki örtüsü tahrip edilmektedir.  

Bitki örtüsü tahribine neden olan bir diğer faktör ise yaylalarda konut 
yapmak, yakacak odun elde etmek, mera alanı açmak gibi nedenlere bağlı 
olarak ağaç kesimi sonucunda ormanın tahrip edilmesidir. Bu durumla ilgili 
ayrıntı yukarıda verilmiştir. Bütün bunlar hassas ekosistemler olan dağlık 
alanlarda ekosistemin tahrip edilmesine yol açmaktadır. Yaylaları 
kullananların sayısının artmasına bağlı olarak bu tahribat daha da artacaktır. 

Katı ve Sıvı Atık Yönetimi Sorunu 

Araştırma alanındaki yaylalardaki sorunların başında katı ve sıvı atık 
yönetimi gelmektedir. 2004 yılı verilerine göre, 8.210 konutun bulunduğu 
otuz yaylada yaz mevsiminde her evde ortalama 4 kişinin yaşadığı 
varsayıldığında yaylalarda 32.840 nüfusun olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca yaz dönemi boyunca yaylalardaki otel ve pansiyonlarda 
konaklayanlar, yaylalarda akraba, eş, dost yanında konaklayanlar ve 
yaylaları gezinti, piknik, alışveriş, yayla şenliği vb. amaçlarla günübirlik 
kullananlar da yayla kullanıcıları kategorisine eklendiğinde zaman zaman bu 
sayı iki, üç katına yükselmektedir (Foto 26-27-28-29).  
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Foto 26. Yayla şenlikleri döneminde Kümbet Yaylası’nın merkezi. 

 

 
Foto 27. Kümbet Yaylası şenliklerinden konvoy şeklinde dönen araçlar. 
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Foto 28. Turizm döneminde Ayder Yaylası. 

 
Foto 29. Kadırga Yaylası Şenlikleri. 
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Özellikle temmuz ve ağustos aylarında yayla şenlikleri sırasında 
Kümbet, Bektaş, Kadırga Yaylası gibi yaylalarda şenlikler için bölgedeki 
illerden ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerden binlerce insan 
yaylalara akın etmektedirler (Foto 30-31-32-33).  

 

    
Foto 30. Kadırga Yaylası Şenlikleri. 

 

 
Foto 31. Kadırga Yaylası Şenlikleri. 
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Foto 32. Kadırga Yaylası Şenlikleri. 

 
Foto 33. Kadırga Yaylası Şenlikleri. 
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Yaz aylarında nüfusu bu denli kalabalıklaşan dağlık alandaki 
yaylalarda, bu nüfusun ürettiği katı ve sıvı atıkların bertarafı ile ilgili 
herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu yüzden de evlerde, 
işyerlerinde, turistik tesislerde üretilen çöpler, ya yaylalardaki belirli alanlara 
dökülmekte ya da toplanarak yaylaların yakınındaki alanlarda açığa veya 
akarsulara dökülmektedir (Foto 34-35). Otuz yaylada kimi zaman yüz bine 
ulaşan bir nüfusun ürettiği katı atıklarla ilgili atık yönetiminin olmaması 
“hassas ekosistemler” olan dağlık alanlar için ciddi bir tehdit oluşturmaya 
başlamıştır.  

 

 
Foto 34. Bektaş Yaylası’nın farklı kesimlerindeki çöp yığınları. 
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Foto 35. Kazıkbeli Yaylası’nın çöpleri yayla yakınında Kazıkbeli Deresi vadisine 

dökülmektedir. 
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Benzer nitelikte bir başka sorun ise yayla şenlikleri sırasında ve 
özellikle sonrasında yaşanmaktadır. Özellikle şenlikler sonrasında 
şenliklerden artakalan katı atıkların toplanmaması yüzünden yaylalardaki 
şenlik alanları adeta birer çöplüğü andırmaktadır (Foto 36-37-38-39). 

   
Foto 36. Şenlikler sonrasında Kadırga Yaylası. 

 
Foto 37. Şenlikler sonrasında Kadırga Yaylası. 
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  Foto 38.  Şenlikler sonrasında Kadırga Yaylası. 

 
    Foto 39. Kümbet Yaylası şenlik alanında katı atıkları yakmak amacıyla ocak yapılmıştır. 
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Yaylalardaki kanalizasyon ve deterjan içerikli sıvı atıklar ise fosseptik 
yöntemi ile ya da çevredeki derelere akıtılarak bertaraf edilmektedir. 
Şüphesiz ki bu uygulamalar da hassas ekosistemler olan yayla/dağ 
ekosistemine zarar vermektedir.  

Gürültü Kirliliği 

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki kasaba ve kentlerden yaylalara ulaşımı 
sağlayan yol ağı her geçen gün iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir (Tablo 
21). Şüphesiz ki bu durum yaz mevsiminde rekreasyon ve turizm için 
yaylalara olan talebi artırmaktadır.  

Ülkede gelir seviyesinin ve refah düzeyinin giderek artması, buna bağlı 
olarak özel otomobil sahipliğinin hızlı bir şekilde artış göstermesi, daha fazla 
insanın yaylalara erişimini olanaklı hale getirmiştir.  Bu durum yaylalarda 
trafik ve araç yoğunluğunu artırmaktadır (Foto 26-27-28-29). Trafik ve araç 
yoğunluğundaki artış ise sakin, sessiz ve dinlence yeri olarak düşünülen 
yaylalarda zaman zaman tıpkı kentsel alanlarda olduğu gibi gürültü 
kirliliğinin bir sorun olarak baş göstermesine neden olmaktadır.   

4.4.3.Kültürel Sorunlar 

Araştırma alanındaki yaylaların büyük çoğunluğunda hayvancılık 
faaliyetine dayalı olan geleneksel yaylacılığın yerini insanların yaz 
mevsiminde dinlenmek, tatil yapmak amacıyla yaylalara gidiş almıştır. 
Dolayısıyla, 1980’li yıllara kadar yalnızca hayvan otlatmak amacıyla 
kullanılan yaylalar birer yazlık (sayfiye) ya da tatil alanına dönüşmüştür. 
Geçmişte kırsal nüfusun kullandığı bu mekânlar artık kentlilerin yeni 
rekreasyon ve turizm taleplerine yönelik olarak şekillenmektedir. Bu durum 
yaylalarda mimari yapıdan insan ilişkilerine kadar bir dizi değişimi 
beraberinde getirmektedir. Her ne kadar yaylalar halen kırsal alanlarda olsa 
da yaylayı kullananların büyük çoğunluğu kent yerleşmelerinden gelenlerdir. 
Bu durum yaylalardaki geleneksel kırsal kültürün giderek kaybolması 
sonucunu doğurmaktadır (Somuncu; 2007; 2010a; 2010b; 2011b; Somuncu 
vd.,2010).    

Yaylalarda özellikle son yıllarda inşa edilmiş olan konutlar ve işyerleri 
geleneksel yayla mimarisi ile uyumsuz, kentsel özellikler taşıyan kimliksiz 
yapılardır (Foto 38-39-40). Üstelik bu yapılar Mera Kanununa göre özel 
mülkiyete konu olamayacak nitelikteki “kaçak yapılardır”.   
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Foto 40. Kümbet Yaylası yerleşim alanı. 

 
Foto 41. Bektaş Yaylası yerleşim alanı. 



 104

 
  
             (a)                                         (b)                                               (c) 

Foto 42. Yaylalardaki kentsel formda, çokkatlı yapılar: 

 a) Kümbet Yaylası 
 b) Bektaş Yaylası 
 c) Işıklar Yaylası 

Yaylalarda geleneksel konut tipinin dışında kentsel formda konutlar 
inşa edilmesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden ilki 
şüphesiz ki bu tip konutlara olan taleptir. Konutları kullanacak olanlar kırsal 
nüfus olmayıp kentli nüfus olduğu için ve aynı zamanda konutun kullanım 
amacı dinlenme ve tatil (rekreasyon) olduğu için, yeni inşa edilen yapılarda 
kentteki konfor aranmaktadır.  

Köy, kasaba ve kentlerle yaylalar arasında ulaşımı sağlayan düzenli 
yolların yapılması, yüksek kesimlerdeki yaylalara her türlü inşaat 
malzemesinin taşınabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu da yaylalarda her 
türlü inşaatın yapımını kolaylaştırmaktadır.  

Bir kısım nüfusun refah düzeyinin kentler ve kasabalardaki evlerinin 
yanı sıra yaylalarda tatil ve dinlenme amacıyla ikinci bir konut inşa edecek 
ölçüde artmış olması yaylalardaki kentsel formda yapıların inşa edilmesine 
yol açan bir başka faktördür.  

Yaylalardaki yerleşim alanında meydana gelen bu değişim, kültürel 
değişimin fiziksel boyutunu yansıtmaktadır. Konunun bir başka boyutu ise 
yaylalardaki yeni kullanıcıların yeni talepleri ile birlikte yaylalara gelmeleri 
ve buna bağlı olarak da kırsal alanların kentleşmesidir. Bu talepler; ulaşım 
için yeni yolların yapılması, tatil geçirmek için daha konforlu binaların 
yapılması, yaylada tatil yapacakların gereksinimlerini karşılayacak her türlü 
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altyapı, ticari ve sosyal olanakların geliştirilmesidir. Durum böyle olunca da 
yaylalar asıl işlevlerinden giderek uzaklaşan, kırsal değil kentsel 
gereksinimleri karşılayan ve yönü kentlere dönük mekânlar olmaya 
başlamışlardır (Foto 26-27-28-29-40-41-42).     

4.4.4.Ekonomik Sorunlar 

Araştırma alanı olan Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yaylalarında arazi 
kullanımı ve işlevlerde meydana gelen değişimin sonuçlarından biri de 
ekonomiktir. Bölgede kır/kent nüfus dengesinin kentler lehine değişmeye 
başlaması yıllar içinde kırsal nüfus oranının azalmasıyla sonuçlanmıştır 
(Tablo 30). Şüphesiz ki bu durum Türkiye genelindeki gelişmelerden 
bağımsız olarak düşünülemez. Nitekim 1970-2007 yılları arasında Türkiye 
toplam nüfusu içinde kent nüfusunun oranı hızla artarken kır nüfusunun 
oranı azalmıştır (Tablo 31). 

Tablo 30. Doğu Karadeniz Bölgesi ve Türkiye’nin Nüfusu (1970-2007) 
Doğu Karadeniz Bölgesi Nüfusu Türkiye Nüfusu Yıllar 

Kır Kent Toplam Kır Kent Toplam 
1970 2.038.725 504.602 2.543.327 21.914.075 13.691.101 35.605.176 
1980 2.112.834 677.275 2.790.109 25.091.950 19.645.007 44.736.957 
1990 1.804.051 1.159.304 2.963.355 23.146.684 33.326.351 56.473.035 
2000 1.641.634 1.587.270 3.228.904 23.797.653 44.006.274 67.803.927 
2007 1.145.684 1.419.577 2.565.261 20.838.397 49.747.859 70.586.256 

Kaynak: DİE, Genel Nüfus Sayımı (1970-2000);TUİK, ADNKS (2007).  

 

Tablo 31. Doğu Karadeniz Bölgesi ve Türkiye’de Kır/Kent Nüfus Oranları (1970-2007) 
Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye Yıllar 

Kır (%) Kent (%) Toplam Kır (%) Kent (%) Toplam 
1970 80,2 19,8 100 61,5 38,5 100 
1980 75,7 24,3 100 56,1 43,9 100 
1990 60,9 39,1 100 41,0 59,0 100 
2000 50,9 49,1 100 35,1 64,9 100 
2007 44,7 55,3 100 29,5 70,5 100 

Kaynak: DİE, Genel Nüfus Sayımı (1970-2000);TÜİK, ADNKS (2007).   

Gerek Türkiye genelinde gerekse Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kır 
nüfusunun oranının yıllar içinde azalmasının sosyal ve ekonomik pek çok 
sonuçları ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de kırsal kesimdeki tarımsal 
(hayvansal) üretimdeki azalma ve bunun sonucunda ortaya çıkan ve 
çıkabilecek sorunlardır.  
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Tablo 31’de Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kır/kent nüfus dengesinin 
1970-2007 yılları arasında nasıl değiştiği açık biçimde görülmektedir. Her ne 
kadar Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki kır/kent nüfus oranlarındaki değişim 
Türkiye ortalamasından farklı olsa da bölgede ekonomik faaliyetlerin 
niteliğinde meydana gelen değişimi engellememiştir. Bu değişimin en 
önemli yansımalarından birisi hayvancılık faaliyetlerinde meydana gelmiştir. 
Kırsal kesimde yaşayan özellikle genç nüfusun kentlere göç etmesi, köylerde 
daha çok yaşlı nüfusun kalması, emek yoğun biçimde, yaylacılığı da 
kapsayan meraya dayalı ekstansif hayvancılığın gerilemesine yol açmıştır. 
Üstelik ülkede uygulanan tarımsal politikalara bağlı olarak çiftçinin 
hayvancılıkta sarfettiği emek ve paranın karşılığını alamaması bu gerilemeyi 
daha da hızlandırmıştır. Nitekim bu konudaki rakamlar durumu açık seçik 
ortaya koymaktadır (Tablo 32). Yaylaları kullanım amacındaki değişimin 
temel nedenlerinden birisi budur.  

Tablo 32. Doğu Karadeniz Bölgesi ve Türkiye’de Hayvan Sayıları 

 

Yıllar Doğu Karadeniz 

Bölgesi 

Türkiye Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nin Türkiye 

İçindeki Oranı (%) 

1970 2.940.840 69.827.000 3,2 

1980 3.880.621 84.459.165 4,6 

1990 2.310.602 63.277.965 3,7 

2000 1.638.550 46.600.000 3,5 

2007 1.147.312 42.870.109 2,7 

Kaynak: DİE, Tarımsal Yapı ve Üretim (1970-2000);TÜİK, 2009. 

 

1970 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi illerinde, etinden ve sütünden 
yararlanılan hayvanlar olan sığır, koyun ve kıl keçisinden oluşan toplam 
havyan sayısı 2.940.840’tır.  Bölgenin Türkiye’deki aynı türdeki toplam 
hayvan sayısı içindeki oranı ise %3,2’dir. 1980 yılında bu rakamlar daha da 
artmıştır. Ancak 1990 yılı hayvancılıkta gerilemenin başladığı yıl olarak 
gözükmektedir. 2007 yılına gelindiğinde ise bölgedeki toplam hayvan sayısı 
1970 yılına göre %39 oranında azalarak 1.147.312’ye inmiş, bölgenin 
Türkiye’deki toplam hayvan sayısı içindeki oranı %2,7’ye gerilemiştir 
(Tablo 32; Şekil 10).  
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Şekil 10. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 1970-2007 yılları arasında nüfus ve hayvan sayısında 

meydana gelen değişim ilişkisi 

 

Türkiye genelinde ise durum Doğu Karadeniz Bölgesi’nden farksızdır. 
1970 yılında 69.827.000 olan hayvan sayısı 2007 yılında %61,4 oranında 
azalarak 42.870.109’a inmiştir (Tablo 32; Şekil 11).  

 

 
Şekil 11. Türkiye’de 1970-2007 yılları arasında nüfus ve hayvan sayısında meydana gelen 

değişim ilişkisi 
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Bu madalyonun bir yüzüdür. Şüphesiz ki kentler iş, eğitim, sağlık ve 
sosyal olanaklar başta olmak üzere pek çok olanağı bünyesinde barındıran 
çekim alanlarıdır. Ancak kentteki nüfusun besin kaynağının büyük bölümü 
kırsal alanlardan sağlanmaktadır. Kırmızı et, süt ve süt ürünleri ise tüm 
nüfusun temel besin kaynakları arasındadır.  

Ülkede bir yandan nüfus artarken bu nüfusun önemli bir bölümünün 
yaşam alanı kentler olmaktadır. Artan nüfusun besin kaynaklarından bir 
bölümünü oluşturan et, süt ve süt ürünlerine olan talep de nüfus artışı ile 
doğru orantılı olarak artmaktadır. Buna karşılık hayvancılıktaki gerilemeye 
bağlı olarak arz talebi karşılayamamaktadır. Nitekim Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde 1970 yılında her bin kişiye 1156,3 hayvan düşerken Türkiye 
genelinde her bin kişiye düşen hayvan sayısı 1961,1’dir. Oysa bu oranlar 
2007 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde her bin kişiye 447,2 hayvan 
Türkiye genelinde ise her bin kişiye 607,3 hayvan olarak gerçekleşmiştir 
(Tablo 33).  

 

Tablo 33. Doğu Karadeniz Bölgesi ve Türkiye’de 1000 kişiye düşen hayvan sayısı 

Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye Yıllar 

Nüfus Hayvan 

Sayısı 

1000 Kişiye 
Düşen 

Hayvan 
Sayısı 

Nüfus Hayvan 
Sayısı 

1000 Kişiye 

 Düşen  

Hayvan  

Sayısı 

1970 2.543.327 2.940.840 1.156,3 35.605.176 69.827.000 1.961,1 

1980 2.790.109 3.880.621 1.390,8 44.736.957 84.459.165 1.887,9 

1990 2.963.355 2.310.602 779,7 56.473.035 63.277.965 1.120,5 

2000 3.228.904 1.638.550 507,4 67.803.927 46.600.000 687,3 

2007 2.565.261 1.147.312 447,2 70.586.256 42.870.109 607,3 

Kaynak: DİE, Tarımsal Yapı ve Üretim (1970-2000);TÜİK, 2009. 

 

Türkiye’de nüfus ve refah düzeyindeki artışa bağlı olarak hayvansal 
ürünlere olan talep artmış ancak arz bu talebin gerisinde kalmıştır. 
Dolayısıyla bu talebin karşılanması için canlı hayvan ve kesilmiş et ithalatı 
özellikle son birkaç yıldır önemli ölçüde artmıştır (Tablo 34; Şekil 12). Bu 
durum bir zamanlar tarımsal üretim bakımından kendine yeterli ülkelerden 
birisi olan Türkiye’nin ekonomisine ek bir yük olarak yansımaktadır.      
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Tablo 34. Türkiye’nin 1996-2011 yılları arasındaki canlı hayvan ve et ithalatının parasal 
değeri (000$) 

Yıllar Canlı Hayvan Etler ve Yenilen 
Sakatat 

Toplam  

1996     167.429     25.112 192.541 
1997     18.929     1.095 20.024 
1998     26.091      273 26.364 
1999     23.618      94 23.712 
2000     33.458     1.040 34.498 
2001     22.843      312 23.155 
2002     15.932      51 15.983 
2003     11.845      181 12.026 
2004     9.782      277 10.059 
2005     14.074      277 14.351 
2006     15.546      86 15.632 
2007     23.921      97 24.018 
2008     41.448      906 42.354 
2009     33.664     1.600 35.264 
2010     333.080     250.174 583.254 
2011    1.028.196     513.525 1.541.721 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

 
   Şekil 12. Türkiye’nin 1996-2011 yılları arasında canlı hayvan ve et ithalatındaki değişim 
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4.5.Yaylalardaki Arazi Kullanımı ve İşlev Değişikliğinin 
Sosyo-ekonomik Bakımdan Değerlendirilmesi 
 
Yaylaların kullanıcılarının kullanım amaçları farklılıklara sahiptir.  Bu 

nedenle yayla kullanıcıları “Hanehalkı”, “İşyeri sahipleri” ve 
“Ziyaretçiler” olmak üzere üç ana gruba ayrılmıştır. Bu bölümde yayla 
kullanıcılarının yaylalardan yararlanma şekli, bunun arazi kullanımı ile 
ilişkisi sosyal ve ekonomik bakımdan değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 
veriler analiz edilmiş ve sistematik olarak sunulmuştur. 

 
4.5.1. Hanehalkına İlişkin Değerlendirme 
 
Hanenin Konumu 

Bu bölüm altında hanelerin yayla grubuna göre dağılımı ve bağlı 
oldukları iller yer almaktadır. Tablo 35’te görüldüğü gibi hanelerin 
çoğunluğu 1.grup yaylalarda bulunmaktadır (%39,1). Bu haneleri %38,7’lik 
oranla 2.grup yaylalarda yer alan haneler, %12,9’luk oranla 3. grup 
yaylalarda yer alan haneler ve %9,3’lük oranla da 4.grup yaylada yaşayan 
haneler izlemektedir. 

Tablo 35. Hanelerin yayla grubuna göre dağılımı 
Yayla Grubu Sayı % 

1. Grup 352 39,1 
2. Grup 348 38,7 
3. Grup 116 12,9 
4. Grup 84 9,3 
Toplam 900 100 

Yaylalarda görüşülen hanelerin iller bazında dağılımı tablo 36’da yer 
almaktadır. Görüşülen toplam 900 hanenin idari bakımdan bağlı oldukları 
iller sırasıyla; %39’8’i Gümüşhane, % 31,8’i Trabzon ve % 28,4’ü de 
Giresun’dur. 

Tablo 36. Hanenin bağlı olduğu il 

Hanenin Bağlı Olduğu İl Sayı % 

Giresun 256 28,4 

Gümüşhane 358 39,8 

Trabzon 286 31,8 

Toplam 900 100 
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Anketin uygulandığı kişi ile ilgili veriler 

Araştırma’da anket uygulanan kişilerin demografik özellikleri 
incelendiğinde; görüşülen kişilerin %72,2’si erkek ve %27’8’i kadındır 
(Tablo 37).   

Tablo 37. Anket uygulanan kişilerin demografik ve diğer özellikleri  
Demografik ve diğer özellikler Sayı % Toplam 

 
Cinsiyet 
 

Erkek 
Kadın 

650 
250 

72,2 
27,8 

900 

Yaş grubu 
 

18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65+ 

47 
80 
97 

168 
203 
305 

5,2 
8,9 

10,8 
18,7 
22,6 
33,8 

 

 

Eğitim durumu 
 

Hiç okula gitmemiş 
İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Üniversite mezunu 
Yüksek lisans ve doktora 
Diğer 

210 
393 
113 
111 
67 
2 
 

4 

23,3 
43,7 
12,6 
12,3 
7,4 
0,2 

 
0,4 

900 

Sürekli yaşadığı yer Doğduğu yer 
Başka yer 

643 
257 

71,4 
28,6 

900 

Görüşülen kişilerin yaş dağılımlarına bakıldığında,  65 yaş üzerindeki 
yaş grubunda yer alanların oranı diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir 
(%33,8). Bunu sırasıyla 55-64 yaş (%22,6) ve 45-54 yaş (%18,7) 
izlemektedir. Oran daha alt yaş gruplarına doğru giderek azalmaktadır. 55 
yaş ve üzerindekilerin oranı %56,4’tür.  

Görüşülenlerin %71’4’ü sürekli yaşadığı yerin doğduğu yer olduğunu 
beyan etmiştir. Sürekli yaşadığı yer doğduğu yerden farklı olanların oranı ise 
%28,6’dır. 

Görüşülen kişilerin eğitim durumları değerlendirildiğinde; ilkokul 
mezunu olanların oranı çoğunluktadır (%43,7). Bu oranı hiç okula gitmemiş 
olanlar izlemektedir (%23,3).  Okula gitmemiş kişilerin %70,5’i okuryazar 
değildir. %29,5’i ise hiç okula gitmediği halde okuryazardır. Ortaokul 
mezunu olanların oranı %12,6, lise mezunu olanların %12,3 ve üniversite 
mezunu olanların oranı ise %7,4’dür.  

Görüşülen kişilerin çalışma durumu değerlendirildiğinde en büyük oranı 
%33,7 ile emekliler, bunu %23,3 ile çiftçiler ve % 17,3 ile ev kadınları 
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izlemektedir. Kamu ve özel sektör çalışanları ile kendi hesabına çalışanların 
oranı emekli ve çiftçilere göre düşük düzeydedir (Tablo 38). Emeklilerin 
oranının bu denli yüksek oluşu dikkat çekici bir durumdur. Emeklilerin bir 
kısmı BAĞ-KUR emeklisi çiftçilerdir. Bir kısmı ise kentlerde yerleşip 
çalışan ve emekli olduktan sonra yaz aylarını kendi memleketindeki 
yaylalarda dinlenerek veya tatil yaparak geçiren kimselerdir.  

 

Tablo 38. Görüşülen kişinin çalışma durumu  
Çalışma durumu Sayı % 
Çiftçi                                                   210 23,3 
Kamuda çalışan                                              38 4,2 
Özel sektör çalışanı                                      40 4,4 
Emekli                                                     303 33,7 
Öğrenci                                                    19 2,1 
Kendi hesabı/serbest meslek                                106 11,8 
Ev kadını                                                 156 17,3 
İşsiz                                                      26 2,9 
Diğer                                                       2 0,2 
Toplam 900 100 

 

 Hanenin sosyo-demografik karakteristiği 

Görüşülen toplam 900 hanede 3169 kişi yaşamaktadır. Bu kişilerin 
1591’i erkek ve 1578’i kadındır. Bu hanelerin hane halkı büyüklüğüne 
bakıldığında, en az kişi sayısı 1 en fazla kişi sayısı 13 kişidir. Ortalama hane 
halkı büyüklüğü ise 3,52 kişidir (Tablo 39).  

 

                      Tablo 39. Hane bireylerinin yaş grubuna ve cinsiyete göre dağılımı 
Yaş grubu Kadın sayısı Erkek 

sayısı 
Toplam 

 
% 

0-6 yaş grubu 106 91 197 6 
7-14 yaş grubu 166 170 336 11 
15-18 yaş grubu 107 107 214 7 
19-25 yaş grubu 140 177 317 10 
26-35 yaş grubu 139 171 310 10 
36-65 yaş grubu 548 545 1093 34 
65 yaş üzeri 372 330 702 22 
Toplam 1578 1591 3169 100 
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Hanelerde yaşayan kişilerin yaş gruplarına bakıldığında; %34’ünü 36-
65 yaş grubu oluşturmaktadır. Bu grubu sırasıyla; %22 ile 65 yaş üzeri grup 
oluşturmaktadır. 35 yaş ve altındaki yaşlarda olan kişilerin oranı ise %44’dür 
(Tablo 39). 

Hane bireylerinin eğitim durumları tablo 40’ta ele alınmıştır. Hane 
bireyleri içinde ilkokul mezunu olanlar  %31,8 ile en yüksek oranda yer 
almaktadır. Bu oranı %21,5 ile hiç okula gitmemiş olanlar izlemektedir.  
Ortaokul mezunları %15,7, lise mezunları %13,5 ve üniversite mezunu 
olanların oranı % 7,1’dir. Okul yaşında olmayanları oranı ise  % 5,4’tür.  

Tablo 40. Hane bireylerinin eğitim düzeyine göre dağılımı 
Eğitim Düzeyi Sayı % 

Hiç okula gitmemiş 667 21,5 
İlkokul mezunu 990 31,8 
Orta okul mezunu 490 15,7 
Lise mezunu 420 13,5 
Üniversite mezunu 220 7,1 

Okul yaşında değil 170 5,4 

Diğer 153 5,0 
Toplam 3110 100 

Bilinmeyen: 59 

 

Tablo 41’de hane bireylerinin medeni durumları görülmektedir. Hane 
bireylerinin %58,6’sı evli, %21,8’si bekar, %14,5’i evlenme yaşında değil, 
%4,7’si dul ve %0,4’ü boşanmıştır. 

 

 Tablo 41. Hane bireylerinin medeni durumuna göre dağılımı 

 
Medeni Durum Sayı % 
Evli  1828 58,6 
Bekâr  681 21,8 
Boşanmış  11 0,4 
Dul 148 4,7 
Evlenme yaşında değil 451 14,5 
Toplam 3119 100 

Bilinmeyen: 50 
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Hane halkı ekonomik düzeyi – refah göstergeleri 

Bu bölüm altında hanede yaşayan bireylerin istihdam durumları analiz 
edilmiştir. Öncelikle çalışma durumları, çalışma alanları, çalışma tipleri ele 
alınmış ve istihdam şekilleri ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Tablo 42’de hane bireylerinin çalışma durumları görülmektedir. Hane 
bireylerinin % 22’si çalışan, % 28,2’si ev hanımı, %15,6’sı öğrenci, %15,4’ü 
emekli, %9,6’sı ekonomik olarak aktif yaşta olmayan, %4,5’i bakıma 
muhtaç kişi,%4,1’i iş bulmadığı için çalışmayan kişi ve %0,6’sı da iş için 
gereken becerisi olmayandır. 

 

            Tablo 42. Hane bireylerinin çalışma durumuna göre dağılımı 
Çalışma Durumu Sayı % 
Çalışan 690 22,0 
Ev hanımı 885 28,2 
Öğrenci 497 15,6 
İş için gereken becerisi olmayan 17 0,6 

İş bulamadığı için çalışmayan kişi 126 4,1 

Bakıma Muhtaç kişi 142 4,5 
Emekli Kişi 481 15,4 
Ekonomik olarak aktif yaşta olmayan kişi 302 9,6 
Toplam 3140 100 

Bilinmeyen: 29 

Tablo 43’de hanelerde çalışanların (toplam 690 kişi) çalışma alanlarına 
göre dağılımları yer almaktadır. Bu dağılıma göre hanede çalışanların % 45’i 
özel sektörde, % 41’i tarımda, %14’ü de kamuda çalışmaktadır. 

Tablo 43.  Hanede çalışanların çalışma alanlarına göre dağılımı 
Çalışma Alanı Sayı % 
Tarım/çiftçi 282 41,0 
Kamu 97 14,0 
Özel Sektör  310 45,0 
Toplam 689 100 

Bilinmeyen:1 

Tablo 44’de hanelerde çalışanların çalışma statüleri görülmektedir. 
Hanede çalışanların %59,8’i kendi hesabına çalışan, %38’i ücretli maaşlı 
çalışan, %2,2’si işveren konumundadır. 
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       Tablo 44.  Hanede çalışanların çalışma statüsüne göre dağılımı 
Çalışma Statüsü Sayı % 
Ücretli maaşlı çalışan  260 38,0 
İşveren 15 2,2 
Kendi hesabına çalışan 410 59,8 
Toplam 685 100 

Bilinmeyen: 5 

 

Tablo 45’te hanelerde çalışanların çalışma tipine göre dağılımları yer 
almaktadır. % 65,1’i sürekli çalışan, %31,2’si geçici/mevsimlik çalışan ve 
%3,7’si yevmiyeli çalışan konumunda çalışma yaşamında yer almıştır.  

 

                             Tablo 45. Hanede çalışanların çalışma tipine göre dağılımı 
Çalışma Tipi Sayı % 
Sürekli Çalışan 445 65,1 
Geçici/mevsimlik Çalışan 213 31,2 
Yevmiyeli Çalışan 26 3,7 
Toplam 684 100 

Bilinmeyen:6 

 

Araştırma alanındaki hanelerin geçim kaynakları tablo 46’da yer 
almaktadır. Geçim kaynakları içinde öncelikli sırayı düzenli gelir olarak  
%35,7 ile kamu görevlisi/emekli/yaşlılık maaşı oluşturmaktadır. Bu geçim 
kaynağını sırasıyla; hayvancılık (%22,1), kendi toprağında tarımsal üretim 
(%20,2),  özel sektörde ücretli çalışan (%9,3), özel sektörde iş sahibi (%7), 
mevsimlik tarım işçisi (%2,5), kiracılık (%1,3), ücretli tarım işçiliği (%1), 
diğer işler (%0,8) ve yarıcılık (%0,2) oluşturmaktadır. Buna göre hanelerin 
bazı geçim kaynakları oransal olarak düşük olsa da bütünüyle 
değerlendirildiği takdirde geçim kaynakları bakımından bir çeşitliliğin 
olduğu açıktır. Bunlar içinde %35,7’lik oranla kamu görevlisi/emekli/yaşlılık 
maaşından elde edilen gelirin hanelerin geçim kaynağında önemli bir rol 
oynaması dikkat çekicidir. Zira yaylalarda geçim kaynağı olarak yüksek 
oranda olması beklenen geçim kaynağı tarımsal üretim ve hayvancılıktır. 
Bunların oranının %20’nin üzerinde olmasına karşın, kamu 
görevlisi/emekli/yaşlılık maaşı seçeneğinin çok daha yüksek oranda olması 
yayla kullanıcılarının kırsal değil kentsel kökenli olduklarını ortaya 
koymaktadır.   



 116

Tablo 46. Hanenin geçim kaynakları 
Geçim Kaynakları % 
Kendi toprağında tarımsal üretim 20,2 
Mevsimlik tarım işçiliği 2,5 
Ücretli tarım işçiliği 1,0 
Kiracılık 1,3 
Hayvancılık 22,1 
Yarıcılık 0,2 
Özel sektörde iş sahibi 7,0 
Özel sektörde ücretli çalışan 9,3 
Kamu görevlisi/emekli/yaşlılık maaşı 35,7 
Diğer 0,7 
Toplam 100 

Tablo 47’de hanelerin yıllık gelir dağılımları yer almaktadır. Hanelerin 
gelir grupları içinde en 5.000-10.000 TL arası yıllık geliri olanların grubu en 
yüksek orana (%36,5) sahiptir. Bu oranı (%22,2) oranla geliri 10.001-15.000 
TL olan haneler izlemektedir.  Geliri 5.000TL’den az olan haneler ise %21,0 
oranla üçüncü sırada yer almaktadır. 

Tablo 47.  Hanelerin yıllık gelirlerine göre dağılımı 
Hanenin Yıllık Geliri Sayı % 
5.000 TL'den az 189 21,0 
5.001-10.000 TL arası 328 36,5 
10.001-15.000 TL arası 200 22,2 
15.001-20.000 TL arası 85 9,5 
20.001-30.000 TL arası 57 6,3 
30.001-40.000 TL arası 21 2,3 
40.001-50.000 TL arası 4 0,4 
50.000 TL’den fazla 15 1,7 
Toplam 899 100 

Bilinmeyen:1 

Tablo 48’de hanelerin gelir düzeyinin bölge içindeki konumu 
değerlendirilmiştir. Ankete cevap verenlerin beyanlarına göre, hanelerin 
%45,9’u kendi geçim düzeyini bölge ortalaması içinde görmektedir. 
%36,6’sı bölge düzeyinin altında %17,4’ü ise bölge ortalamasının üzerinde 
gelir düzeyine sahip olduklarını belirtmişlerdir. 
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Tablo 48.  Hanelerin gelir düzeyinin bölge içindeki konumu 
Gelir Düzeyi Sayı % 
Bölge ortalamasının üzerinde 156 17,4 
Ortalama 411 45,9 
Ortalamanın altında 328 36,6 
Toplam 895 100 

Bilinmeyen: 5 

Hanenin barınma koşulları 

Bu bölüm altında hanelerin yaylalardaki barınma koşulları 
değerlendirilmiştir.  Konutun koşulları, konut alanı ve donanımı konuları ele 
alınmıştır. 

Tablo 49’da, görüşülen hanelerin yaylada yaşadığı konutun koşulları, 
görüşülen kişilerin beyanlarına dayalı olarak ele alınmıştır. Buna göre 
görüşülen kişilerin %49,3’ü yaşadığı konutun koşullarını orta; %34,4’ü iyi 
ve %16,3’ de kötü olarak değerlendirmiştir. 

 

Tablo 49. Yaylada yaşanılan konutun koşulları  
Konutun Durumu Sayı % 
İyi 308 34,4 
Orta 442 49,3 
Kötü 146 16,3 
Toplam 896 100 

Bilinmeyen: 4 

 

Tablo 50’de hanelerin yayladaki konut alanlarının büyüklüğü yer 
almaktadır. Hanelerin çoğunluğunun sahip oldukları konut alanı büyüklüğü 
50-100 m² arasındadır.  Konut alanı 25-50 m² olan hanelerin oranı %30,3 ve 
100 m² üzeri konut alanına sahip olanların oranı da %9,6’dır. 

Tablo 50.  Yayladaki konut alanı 

Konut Alanı Sayı % 
0-25 m² 26 2,9 
25-50 m² 272 30,3 
50-100 m² 514 57,2 
100 m² üzeri 86 9,6 
Toplam 898 100 

Bilinmeyen: 2 
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Tablo 51’de hanelerin konut sahipliği görülmektedir. Ankete cevap 
verenlerin %94,6’sı konut sahibi olduğunu beyan ederken %5,4’ü “yaylada 
konutum yok” ifadesinde bulunmuştur. Yaylada konutu olmayanlar kiralama 
yoluna gidenlerdir. Özellikle son yıllarda tatil ve dinlenme amacıyla yaylaya 
göç eden ve yaylada evi olmayan bazı aileler böyle bir yolu seçmektedirler.  

Tablo 51. Yaylada konut sahipliği durumu 
Konut Sahipliği Sayı % 
Konutum yok 49 5,4 
Konut sahibiyim 851 94,6 
Toplam 900 100 

Yaylada konuta sahip olan hanelerin konuta sahiplik süreleri tablo 
52’de yer almaktadır. Hanelerin %32,5’i sahip oldukları konutu 1-10 yıllık 
süre içinde edinmişlerdir.  Bu oranı %23,9 oranı ile 11-20 yıllık süre içinde 
konut sahibi olanlar izlemektedir.  21-30 yıldır yaylada konuta sahip 
olduklarını ifade edenlerin oranı ise %14,3’tür. 31-40 yıldır konuta sahip 
olanların oranı %9,6;  41-50 yıl konuta sahip olanların oranı %8,9 ve 50 yıl 
ve üzerindeki bir sürede konuta sahip olanların oranı da %10,7’dir. 

 

Tablo 52. Yayladaki konuta sahiplik süresi 
Konuta Sahiplik Süresi Sayı % 
1- 10 yıl 277 32,5 
11- 20 yıl 203 23,9 
21-30 yıl 122 14,3 
31-40 yıl 82 9,6 
41-50 yıl 76 8,9 
50 yıl ve üzeri 91 10,7 
Toplam 851 100 

Bilinmeyen: 49 

Şüphesiz ki burada en dikkat çekici husus, görüşme yapılan 900 
haneden 851’inin (%70,7) yayladaki konut sahipliğinin son 30 yıllık süre 
içinde gerçekleşmiş olmasıdır. Dolayısıyla bu orandaki hane 1980’li yılların 
başlangıcından günümüze kadar geçen süre içinde yaylada konut sahibi 
olmuştur. Bu durum yaylalardaki arazi kullanımı ve işlev değişikliğindeki en 
önemli göstergelerinden biridir. 

Tablo 53’de hanelerin oturduğu konutun mülkiyet durumu 
görülmektedir. Görüşülen kişilerin %88,3’ü yaylada oturduğu evin kendi 
evleri olduğunu beyan etmiştir. %7,3’ü aileden birine ait olduğunu ve %3,8’i 
de kiracı olduğunu söylemiştir. 
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Tablo 53. Yaylada oturulan konutun mülkiyet durumu 
Mülkiyet Durumu Sayı % 
Kendi evi 795 88,3 
Aileden birine ait 66 7,3 
Kiracı 34 3,8 
Diğer 5 0,6 
Toplam 900 100 

Yaylalardaki evlerin mülkiyet durumu ile ilgili beyanlar böyle olmakla 
birlikte gerçek bu durumdan farklıdır. Çünkü önceki bölümlerde de ayrıntılı 
olarak açıklandığı gibi yaylalardaki mülkiyet devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olup, özel mülkiyet sözkonusu değildir. Konutları yapan veya 
yaptıranlar, içinde oturanlar böyle bir sahiplenme içinde olabilirler. Ancak 
yasal bakımdan, özellikle de mera kanununa göre yaylalarda özel mülk 
sahibi olmaları mümkün değildir.  

Tablo 54’te hanelerin yaylada oturdukları konutun yapımında kullanılan 
malzemelere göre dağılımı görülmektedir. Görüşülen kişilerin beyanlarına 
göre konutların %23,6’sı betonarme, %21,7’si pişmiş tuğla, % 15,9’u ahşap, 
% 15,6’sı ahşap-taş karışık,  %15,4’ü taş ve %7,2’de briket olduğunu ifade 
etmiştir. 

Tablo 54. Yaylada oturulan konutun yapı malzemesi 
Konutun Yapı Malzemesi Sayı % 
Ahşap 143 15,9 
Taş 138 15,4 
Ahşap-taş karışık 140 15,6 
Betonarme 212 23,6 
Pişmiş tuğla 195 21,7 
Briket 65 7,2 
Diğer 5 0,6 
Toplam 898 100 

Bilinmeyen: 2 

Bu verilere göre görüşülen kişilerin sahip oldukları konutların yarıya 
yakınının yapı malzemesi, doğal olmayan endüstriyel yapı malzemeleridir. 
Bu da yaylalarda son yıllarda konut yapımındaki değişime ilişkin önemli bir 
veridir. Zira kırsal alanlar olan yaylalardaki meskenlerin geleneksel yapı 
malzemeleri genellikle çevreden sağlanan taş veya ahşaptan oluşan doğal 
malzemedir. Elde edilen bilgilere göre bu durum önemli ölçüde değişmiş 
durumdadır. Bu değişimin iki temel nedeni bulunmaktadır. Birincisi sürekli 
yerleşim yerleri olan köy, kasaba ve kentlerle yaylalar arasında ulaşım 
koşullarının önemli ölçüde iyileştirilmesi sonucu endüstriyel yapı 
malzemelerinin yaylalara rahatlıkla nakledilebilmesidir. İkinci neden; 
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özellikle son otuz yılda yaylalarda konut sahibi olanlar yaylalarda daha 
modern ve kentteki konutlarında bulunan konforun benzerini yayladaki 
konutlarında da arzu etmektedirler. Durum böyle olunca yayla konutlarının 
yapımında kullanılan malzemelerde kırsal alandaki doğal malzeme yerine 
kentlerde inşa edilen konutlarda kullanılan yapı malzemeleri tercih 
edilmektedir.   

Tablo 55’te hanelerin yaylada oturdukları konutun çatı malzemesi 
görülmektedir. Buna göre çatı malzemesi olarak %91,9 oranında 
çinko/teneke; % 5,8 hartama; %1 kiremit;  %0,4 beton kullanılmıştır. %0,3 
oranındaki yayla konutunun çatısı toprak damdır.  

 

Tablo 55. Yaylada oturulan konutun çatı malzemesi 
Çatı Malzemesi Sayı % 
Hartama 52 5,8 
Çinko/teneke 824 91,9 
Kiremit 9 1,0 
Beton dam 4 0,4 
Toprak dam 3 0,3 
Diğer 5 0,6 
Toplam 897 100 

Bilinmeyen: 3 

Tablo 56’da yaylalardaki konutların çatı şekli görülmektedir. 
Konutların %98’i kırma çatı ve %2’si de düz dam olarak belirtmiştir. 

 

Tablo 56. Yaylada oturulan konutun çatısının şekli 
Çatının Şekli Sayı % 
Kırma çatı 878 98 
Düz dam 18 2 
Toplam 896 100 

Bilinmeyen: 4 

Yaylalarda yaşayan aileler evlerinde kullandıkları suyu farklı 
kaynaklardan elde etmektedirler (Tablo 57). Buna göre evlerde kullanılan su 
kaynağında en büyük oran olan %42,7 ile korumalı kapatılmış kaynak 
suyuna ait olup, bunu giderek azalan oranlarla %33,6 şebeke/çeşme suyu; 
%11,4 açık kaynak suyu; %5,7 köy çeşmesi; %3,8 tulumba-kuyu suyu 
izlemektedir. 
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                     Tablo 57. Yayladaki evde kullanılan su kaynağı 
Su Kaynağı Sayı % 
Korumalı kapatılmış kaynak suyu 384 42,7 
Açık kaynak suyu 103 11,4 
Tulumba-kuyu 34 3,8 
Şahsi su deposu 25 2,8 
Şebeke/çeşme suyu 302 33,6 
Komşulardan alıyor 1 0,1 
Köy çeşmesi 51 5,7 
Toplam 900 100 

Tablo 58’de hanelerin yayladaki konutlarının tuvalet imkânları 
görülmektedir. Konutlarda bulunan tuvaletlerin %69,9’u evin içinde, 
%30,1’i ise evin dışında olarak beyan edilmiştir. Evin dışında olanların da 
%96,2’si kendine ait olduğunu, %3,8’i ise tuvaletin kendisine ait olmadığını 
belirtmiştir. 

Tablo 58. Yayladaki konutunun tuvalet imkânı 
Tuvalet İmkanı Sayı % 
Evin içinde 628 69,9 
Evin dışında 271 30,1 
Toplam 899 100 

Bilinmeyen: 1 

Tablo 59’da görüldüğü gibi hanelerin yayladaki konutlarında sahip 
oldukları tuvalet sistemi %91,1 oranı ile fosseptik çukuru, %7,9’u ise 
kanalizasyon sistemine sahiptir. 

Tablo 59. Yayladaki konutların tuvalet sistemi 
Tuvalet Sistemi Sayı % 
Kanalizasyon sistemi 69 7,9 
Fosseptik çukuru 791 91,2 
Diğer 8 0,9 
Toplam 868 100 

Bilinmeyen: 32 

Hanelerin yayladaki konutlarında ısınmak amacıyla kullandıkları enerji 
kaynağında en büyük oran %87,4 ile odundur. Bunu %5,7 oranında kömür, 
%3 oranında elektrik, %2 oranında da tezek izlemektedir (Tablo 60). 
Odunun enerji kaynağı olarak bu denli yüksek oranda kullanılmasının 
nedeni; köylerin veya köylere bağlı olan yaylaların orman içinde veya 
yakınında olması, bu nedenle de odunu elde etmedeki kolaylıktır.  
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Tablo 60. Yayladaki konutlardaki ısınma kaynağı 
Isınma Kaynağı % 
Elektrik 3,0 
Tüp Gaz 1,7 
Kömür 5,7 
Tezek 2,0 
Odun  87,4 
Gaz yağı 0,1 
Diğer 0,2 
Toplam 100 

 

Yayladaki konutlarda atıkların yok edilme şekli farklılık 
göstermektedir. Hanelerin %37,5’i konutlardaki atıklarını yakarak yok 
etmekte, %36,9’u belirlenmiş çöplüklere bırakmakta, %14,3’ü 
belirlenmemiş çöplük yığınlarına bırakmaktadır. %5,9’u biriktirme yaptığını 
ve %5,1’de gömme yaparak çöpü yok ettiklerini ifade etmiştir (Tablo 61). 

Tablo 61. Yaylada konutlardaki atıkları yok etme şekli 
Atıkların Yok Edilme Şekli Sayı % 
Biriktirme 50 5,9 
Gömme 43 5,1 
Yakma 317 37,5 
Belirlenmiş çöplük 312 36,9 
Belirlenmemiş çöplük yığını 121 14,3 
Diğer 2 0,2 
Toplam 845 100 

Bilinmeyen: 55 

 

Tablo 62’de hanelerin yaylada sahip oldukları konutun donanımları 
görülmektedir. Hanelerinin çoğunluğunun sahip olduğu donanımlara 
bakıldığında; %84,52’si cep telefonuna, %70,6’sı televizyona, %66,5’i 
buzdolabına, %56,4’ü uydu antenine, %45,7’si çamaşır makinesine, %43,9’u 
radyoya, %38,2’si arabaya, %33,2’si elektrik süpürgesine, %28,4’ü fırına, 
%12,3’ü ev telefonuna, %7,8’i dikiş makinesine, % 7,7’si bulaşık 
makinesine sahip olduğunu beyan etmiştir. Özellikle televizyon, buzdolabı, 
çamaşır makinesi gibi beyaz eşya sınıfındaki eşyaların yaylalardaki 
konutlarda yüksek oranda bulunması, yaylalardaki konutların ve bu 
bağlamda yaşam tarzının ne denli farklılaştığını ortaya koyması bakımından 
dikkat çekici bir veridir.   
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Tablo 62. Yayladaki konutların donanımı 
Var Yok Konut Donanımları 

% % 
Toplam 

Radyo 43,9 56,1 100 
Televizyon 70,6 29,4 100 
Buzdolabı 66,5 33,5 100 
Ev telefonu 12,3 87,7 100 
Fırın 28,4 71,6 100 
Cep telefonu 84,5 15,5 100 
Araba 38,2 61,8 100 
Bilgisayar 4,5 95,5 100 
Dikiş makinesi 7,8 92,2 100 
Bulaşık makinesi 7,7 92,3 100 
Çamaşır makinesi 45,7 54,3 100 
Elektrik Süpürgesi 33,2 66,8 100 
Uydu anteni 56,4 43,6 100 

 

Tablo 63’de yayladaki hanelerde görüşülen kişilerin “Yaylada 
kullandığınız konut yapıldıktan sonra bugüne kadar bakım/onarım/değişim 
geçirdi mi?” sorusuna verdikleri cevapların yüzdeleri yer almaktadır. 
Verilen cevaplar içinde zaman zaman bakım ve onarım yapıldığını 
söyleyenler %60,4’dür. Konuta yatay yönde herhangi bir eklenti yapıldığını 
söyleyenler %4,7 ve konutta kat sayısı arttığını ifade edenler de %1,8’dir. 

       

Tablo 63. Yayladaki konut yapıldıktan sonra bugüne kadar bakım/onarım/değişim geçirip 
geçirmediği  

Evet Hayır Cevaplar 
% % 

Toplam 

Zaman zaman bakım ve onarım yapıldı 60,4 39,6 100 
Yatay yönde eklenti yapıldı 4,7 95,3 100 
Kat sayısı arttı 1,8 98,2 100 

 

Hayvancılık amacıyla yaylaya göçenlerin yayla göçü ve ekonomik 
faaliyetlerine ilişkin bilgiler 

Yaylaların işlevlerinde meydana gelen değişimin değerlendirildiği 
bölümde de açıklandığı gibi günümüzde yaylaların kullanıcılarının kullanım 
amaçları farklılıklar göstermektedir. Kullanım amacı farklılığından yola 
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çıkarak yayla kullanıcılarını iki temel kategoriye ayırmak mümkündür. 
Birincisi yaylaları ekonomik bir faaliyet olan hayvancılık yapmak amacıyla 
kullananlar; ikincisi de yaylaları dinlenmek, tatil yapmak amacıyla yani 
rekreasyon/turizm amacıyla kullananlardır. 

Bu bölümde yaylaya hayvancılık amacıyla göç edenlerin göç süreci ve 
yayladaki ekonomik faaliyetleri ele alınmaktadır. Özellikle yaylaya çıkma 
amaçları, kaç yıldır yaylayı kullandıkları, hangi ayları yaylada geçirdikleri, 
hayvanların kim tarafından yaylaya götürüldüğü, hayvan varlıkları 
sorgulanmaktadır. 

Bu bölümde öncelikle yaylaya göç edenlerin bu göçteki esas amaçları 
sorulmuştur. Tablo 64’te yayladaki hanelerde görüşülen kişilerin “Yaylaya 
çıkmaktaki esas amacınız nedir?”  sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 
yer almaktadır. Görüşülen kişilerin %60,3’ü  (543 kişi) hava değişimi, 
dinlenme ve tatil amacıyla yaylada bulunduğunu belirtirken, %39,7’si (357 
kişi) de hayvanların otlatılması nedeniyle yaylada bulunduğunu ifade 
etmiştir. 

Tablo 64. Yaylaya çıkmaktaki esas amaç   

Cevaplar Sayı % 

Hayvanların otlatılması 357 39,7 

Hava değişimi, dinlenme ve tatil 543 60,3 

Toplam 900 100 

 

Tablo 65’te yaylayı hayvancılık için kullanan hanelerin “Yaylayı kaç 
yıldır kullanıyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 
görülmektedir. Göç ettikleri yaylaları hanelerinin 100 yıldan fazla süredir 
kullandıklarını belirtenlerin oranı %20’dir. Şüphesiz ki bu kullanım süresi 
hanenin yalnızca bugünkü bireylerine ait bir kullanım olmayıp, aynı aile 
içinde kuşaktan kuşağa intikal eden bir kullanım biçimidir.  

Yaylayı 1-10 yıldır kullananlar %13,8;  11-20 ve 21-30 yıldır 
kullananlar %10,7 ile aynı orana sahiptir. Bu verilere göre yaylayı 1-30 yıl 
arasında kullananların toplam oranı %35,7’dir. Buna karşılık yaylayı 30 
yıldan fazla süredir kullananların oranı %64,3 olup bu oran yaylayı 1980’li 
yıllardan önceki zamandan beri kullananları göstermektedir.  
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Tablo 65. Hayvancılıkla uğraşan hanelerin yaylayı kaç yıldır kullandıkları  
Cevaplar Sayı % 
1-10 48 13,8 
11-20 37 10,7 
21-30 37 10,7 
31-40 41 11,8 
41-50 45 13 
51-60 34 9,8 
61-70 13 3,7 
71-80 11 3,2 
81-90 9 2,6 
91-100 1 0,3 
100 üzeri 71 20,5 
Toplam 347 100 

 (n=357); Bilinmeyen:10   

Tablo 66’da hayvancılıkla uğraşan hanelerin  “Köyden/kasabadan 
yaylaya ne zaman göç edersiniz?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 
yer almaktır. Genellikle hanelerin % 40,4’ü mayıs, %48,3’ü ise haziran 
ayında yaylaya çıkmaktadır.  

Bölgede daha alçak kesimlerdeki yaylalara ve mezralara çıkış, havaların 
ısınmaya ve karın yerden kalkmasına bağlı olarak nisan ayından itibaren 
başlamakta mayısta bu oran daha da artmaktadır. Ancak daha yüksek 
kesimlerdeki yaylalara çıkış haziran başından itibaren olmaktadır. 

 

Tablo 66. Köyden/ kasabadan yaylaya göç zamanı 
Aylar Sayı % 
Şubat 1 0,3 
Mart 2 0,6 
Nisan 24 6,7 
Mayıs 144 40,4 
Haziran 172 48,3 
Temmuz 9 2,5 
Diğer 4 1,2 
Toplam 356 100 

(n=357); Bilinmeyen:1  
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Ailelerin yaylaya çıkışları %98 gibi yüksek bir oranla bir gün içinde 
gerçekleşmektedir (Tablo 67). Zira yaylalara ulaşımla ilgili koşulların büyük 
ölçüde iyileşmesi ve yaylalara götürülen hayvan sayısının azalmasına bağlı 
olarak, aileler eşyaları ve hayvanları ile birlikte kamyon, kamyonet vb. 
araçlarla kasaba veya köylerinden birkaç saat içinde yaylalara 
ulaşmaktadırlar (Foto 43-44). Köy ve yayla arasındaki mesafenin yakın 
olduğu yerlerde hayvanlar otlatılarak yine bir gün içinde yaylaya 
götürülebilmektedir. Yayladan köye veya kasabaya dönüş aynı koşullar 
altında yapılmakta olup süre bakımından çoğunluk için (%97,7) yine bir 
gündür (Tablo 68). 

 

Tablo 67. Köyden/kasabadan yaylaya çıkışın süresi 

 

Cevaplar Sayı % 

1 gün 344 98 

2 gün 2 0,6 

3 gün  2 0,6 

4 gün 1 0,2 

7 gün  2 0,6 

Toplam 351 100 

(n=357); Bilinmeyen: 6 

 

Tablo 68. Yayladan köye/kasabaya dönüş süresi 

 

Cevaplar Sayı % 

1 gün 339 97,7 

2 gün 4 1,1 

3 gün  2 0,6 

4 gün 1 0,3 

7 gün  1 0,3 

Toplam 347 100 

(n=357); Bilinmeyen: 10 
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Foto. 43. Aileler hayvanlarını ve eşyalarını yaylalara kamyonlarla taşımaktadır. 

 
Foto. 44. Aileler hayvanlarını ve eşyalarını yaylalara kamyonlarla taşımaktadır. 
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Tablo 69’da yaylayı hayvancılık amacıyla kullanan hane reisleri veya 
haneyi temsil eden kişilerin “Yaylada kalış süreniz ortalama kaç gündür?” 
sorusuna verdikleri cevapların dağılımı yer almaktadır. Görüşülen kişilerin 
%4,8’i yaylada 60 gün ve altındaki sürede kaldıklarını belirtmişlerdir. Buna 
karşılık %26’sı 61-90 gün; %32,8’i 91-120 gün; %20,7’si ise 121-150 gün 
arasındaki bir süreyi yaylada geçirdiğini ifade etmişlerdir. Bu rakamlara göre 
görüşülen kişilerin %11,8’i 30-90 gün arasında bir süreyi yaylada 
geçirmektedir. Hayvancılık amacıyla yaylaya çıkan ailelerin %79,5’i 61-150 
günlük bir süre içinde yani 2-5 ay arasındaki bir süreyi yaylada 
geçirmektedirler. Nitekim asıl amaçları hayvanları otlatmak olan aileler için 
bu süre ne kadar uzun olabilirse o kadar yarar sağlamaktadır. Çünkü 
yaylalarda hayvanların otlatılması, beslenmesi, süt ve süt ürünlerinin elde 
edilmesi hayvancılık yapan kırsal nüfus için ekonomik bakımdan büyük 
yarar sağlamaktadır.   

Tablo 69.  Yaylada ortalama kalış süresi 
Cevaplar Sayı % 
40 gün ve altında 4 1,1 
41 -60 gün 13 3,7 
61-90 gün 92 26,0 
91-120 gün 116 32,8 
121-150 gün 73 20,7 
151-180 gün 28 8,0 
181 gün ve üzeri 27 7,7 
Toplam 353 100 

(n=357); Bilinmeyen:4   

Tablo 70’te hayvancılıkla uğraşan hanelerin “Yaylaya ne şekilde göç 
edersiniz?”  sorusuna verdikleri cevapların dağılımı yer almaktadır. 
Görüşülen kişilerin %79,3’ü hayvanlar ve ailemiz arabayla göç eder; 
%15,9’u ise ailemiz arabayla hayvanlar ise otlatılarak göç eder ifadesinde 
bulunmuştur. Bu sonuç köyden ve kasabadan yaylaya çıkış ve iniş süresinin 
bir gün olması bulgusunu destekler niteliktedir (Foto 43-44).  

Tablo 70. Yaylaya göç şekli 
Cevaplar Sayı % 
Hayvanlar ve ailemiz arabayla göç eder 279 79,2 
Ailemiz arabayla hayvanlar ise otlatılarak göç 
eder 

56 15,9 

Eşyalar yük hayvanlarıyla ve hayvanlar 
otlatılarak göç edilir 

9 2,6 

Hayvanlar da insanlar da yürüyerek 8 2,3 
Toplam 352 100 

 (n=357); Bilinmeyen:5 
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Türkiye’de kırsal alanda hayvancılık temel ekonomik faaliyetlerden 
birisidir. Bu faaliyet kırsal alanda aileler tarafından sürdürülmekle birlikte 
çoban veya yardımcı kişiler özellikle büyük sürüleri olan ailelerin yanında 
ücret karşılığı çalışmaktadırlar. Bunu öğrenmek amacıyla görüşülen kişilere 
“Hayvanlar yaylaya kim tarafından götürülür?” sorusu sorulmuştur. Bu 
soruya verilen cevapların dağılımı tablo 71’de yer almaktadır. Verilen 
cevapların  %98,3’ü ailemiz götürür şeklindedir. Bu da araştırma alanında 
hayvancılık faaliyetinin büyük ölçüde aileler tarafından yapıldığının bir 
göstergesidir.   

Tablo 71. Hayvanları yaylaya kimin götürdüğü 

Cevaplar Sayı % 
Çoban götürür 4 1,1 
Ailemiz götürür 348 98,3 
Diğer 2 0,6 
Toplam 354 100 

  (n=357); Bilinmeyen: 3 

  

Tablo 72’de yaylaya hayvancılık için göç eden hanelerin 2010 yılına ait 
hayvan varlıklarını içeren bilgileri yer almaktadır. Elde edilen bilgilere göre 
hanelerin genellikle inek ve koyun besledikleri görülmektedir. Diğer 
hayvanların sayısı oldukça düşüktür. Bir hanenin sahip olduğu ortalama inek 
sayısı 3,6; koyun sayısı 6,8‘dir.  Haneler içinde sahip olunan maksimum inek 
sayısı 60; koyun sayısı ise 100’dür. Yaylalarda bulunan toplam hayvan 
sayılarına bakıldığında, 357 hanenin sahip olduğu toplam inek sayısı 1288, 
koyun sayısı ise 2405’tir.  

   Tablo 72. 2010 yılında hayvancılıkla uğraşan hanelerin hayvan varlıkları 

Hayvan Varlığı Ortalama Maksimum Toplam 
(n=357) 

İnek  3,6 60 1288 
Öküz 0,6 10 203 
Keçi 0,1 25 41 
Koyun 6,8 100 2405 
At 0,01 1 3 
Katır 0,003 1 1 
Tavuk 0,79 2 6 
Kaz/ördek 0,02 60 281 
Diğer 0,3 3 6 
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Tablo 73’de hayvancılıkla uğraşan hanelerin geçmiş yıllardaki sahip 
oldukları küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlıkları görülmektedir. Hayvan 
sayılarında büyükbaş hayvan sayısında 1980’den 1990 yılına kadar olan süre 
içinde bir artış meydana gelmiştir. 1990‘dan 2000’e kadar olan süreye 
bakıldığında ise bir miktar düşüşün meydana geldiği gözlenmektedir. 
Küçükbaş hayvan sayısında da benzer bir durum sözkonusudur. 1980-1990 
arasında önemli miktarda bir artış olmuş ancak 2000’de yeniden bir azalma 
meydana gelmiştir. 

2000 yılı büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları 2010 yılı rakamları ile 
karşılaştırıldığı takdirde (Tablo 72) hayvan varlığında ciddi bir azalmanın 
meydana geldiği açık biçimde görülmektedir.   

  Tablo 73.  Hayvancılıkla uğraşan hanelerin geçmiş yıllardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvan 
sayıları  

Küçükbaş 
n=357 

Büyükbaş 
n=357 

Yıl 

Ort. Max. Toplam Ort. Max. Toplam 

Genel Toplam 
 

2000 12,5 200 4479 5,6 100 2015 6494 
1990 21,4 2000 7627 6,2 280 2155 9782 
1980 13,3 200 4681 5,1 280 1750 6431 

Kırsal alanda hayvancılık yapan haneler bu faaliyeti farklı amaçlar için 
yapmaktadırlar. Bu nedenle görüşülen kişilere “Hayvan beslemekteki esas 
amacınız nedir?” sorusu sorulmuştur. Alınan cevapların dağılımı tablo 74’te 
yer almaktadır. Alınan cevaplara göre hayvancılıkla uğraşan hanelerin 
%31,7’si aile tüketimine yönelik olarak yalnızca süt ve süt ürünleri elde 
etmek amacıyla bu işi yapmaktadırlar. %5,9 oranındaki hane ise hayvanları 
yetiştirip ticari olarak satışını yapmak için hayvan beslediklerini 
belirtmişlerdir. %61,8’i ise hem süt ve süt ürünleri elde etmek hem de 
hayvanları yetiştirip ticari olarak satışını yapmak gibi ikili bir amaca yönelik 
olarak hayvan beslediklerini ifade etmiştir.  

Tablo 74.  Hayvancılıkla uğraşan hanelerin hayvan beslemekteki esas amacı 
Cevaplar Sayı % 
Yalnızca süt ve süt ürünleri elde etmek 113 31,7 
Hayvanları yetiştirip ticari olarak satışların yapmak 21 5,9 
Hem süt ve süt ürünleri elde etmek hem de hayvanları yetiştirip 
ticari olarak satışını yapmak 

220 61,8 

Diğer 2 0,6 
Toplam 356 100 

 (n=357); Bilinmeyen: 1 
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Görüşülen kişilere “Yaylada hayvanları kim otlatır?“ sorusu sorulmuş 
ve alınan cevapların dağılımı tablo 75’de verilmiştir. Alınan cevaplarda 
%79,4’ü hayvanları aile bireylerinin otlattığını; %17,2’si hayvanların kendi 
başlarına otladığını ve %3,4’ü de hayvanların çoban tarafından otlatıldığını 
belirtmiştir. Bu bilgiler tablo 71’deki hayvanların aileler tarafından yaylaya 
götürüldüğü bilgisiyle (%98,3) büyük ölçüde örtüşmektedir. Nitekim bu 
sonuca göre hanelerin hayvanları yaylaya götürüp getirmelerinde, yaylada 
otlatmalarında çoban veya yardımcı kullanmadıkları, bu işi kendilerinin 
yerine getirdiği anlaşılmaktadır. Bunun nedeni de hanelerin sahip oldukları 
hayvan sayısının az olmasıdır.  

 

Tablo 75. Yaylada hayvanları kimin otlattığı  
Cevaplar Sayı % 
Aile bireyleri 282 79,4 
Çoban 12 3,4 
Hayvanlar kendi başlarına otlar 61 17,2 
Toplam 355 100 

 (n=357); Bilinmeyen:2  

 

Hayvancılıkla uğraşan hanelerin yaylada hayvanları otlatma biçimini 
öğrenmek amacıyla “Yayladaki otlatma münavebeli mi gelişi güzel mi 
yapılır?”  sorusu sorulmuştur. Verilen cevapların dağılımı tablo 76’da 
görülmektedir. Görüşülen kişilerin %96,3’ü otlatmanın gelişigüzel, yalnızca 
%3,7’si münavebeli olarak yapıldığını belirtmiştir. Araştırma alanında ve 
genelde Türkiye’de kırsal alanda hayvancılık meraya dayalı ve ekstansif 
biçimde olduğu için böyle bir sonucun çıkması doğaldır. Ancak otlatmanın 
bu şekilde düzensiz ve herhangi bir plana bağlı olmasızın yapılması 
sürdürülebilir bir yaklaşım değildir. 

Tablo 76.  Yayladaki otlatma düzeni 
Cevaplar Sayı % 
Münavebeli 13 3,7 
Gelişigüzel 339 96,3 
Toplam 352 100 

 (n=357); Bilinmeyen:5   

Tablo 77’de hayvancılıkla uğraşan hanelerin hayvan başına elde 
ettikleri günlük süt üretim bilgileri yer almaktadır. Bir hanenin bir inekten 
elde ettiği ortalama süt miktarı 6148 gr; bir keçiden elde ettiği ortalama 
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günlük süt miktarı 500 gr; bir koyundan ortalama 1022 gr ve bir mandadan 
ise 8333 gr’dır. Şüphesiz ki bu rakamlar ortalama bir değer olup, hayvanların 
en iyi şekilde beslenebildikleri ve buna bağlı olarak da süt üretiminin yüksek 
olduğu yayla dönemine aittir. Gerek yayla dönemi öncesi gerekse sonrasında 
bu rakamlar daha düşük düzeydedir.  

Bu soruyla bağlantılı olarak, görüşme yapılan kişilere “Yaylada 
hayvanlarınızın tümünden aldığınız günlük toplam süt miktarı ne kadardır?” 
sorusu sorulmuş ancak görüşme yapılan tüm kişilerden bu soruya sağlıklı 
cevap alınamamıştır. Dolayısıyla bu soruya verilen kısmi cevaplar 
değerlendirme dışı tutulmuştur.   

 

Tablo 77.  Hanelerin hayvan başına ortalama günlük süt üretimi 
 1 inekten 

günlük süt 
(gr) 

1 keçiden 
günlük süt 

(gr) 

1 koyundan 
günlük süt 

(gr) 

1 mandadan 
günlük süt (gr) 

Ortalama 6.148,61 500,00 1.022,92 8.333,33 

 

Hayvancılıkla uğraşan aileler yaylada süt ve sütten çeşitli gıda 
maddeleri üretmektedirler. Tablo 78’de hayvancılıkla uğraşan hanelerin 
yayladaki hayvansal üretimleri ele alınmıştır.  Toplam 357 hanenin 
%91,32’si yaylada yoğurt ürettiğini, % 87,7’si yaylada tereyağı ürettiğini, 
%83,2’si yaylada peynir ürettiğini ve %7,6’sı ise yaylada lor üretimi 
yaptığını belirtmiştir. 

 

Tablo 78.  Hanelerin yayladaki hayvansal üretimleri  
Evet Hayır Üretimi Yapılan Ürün 

% % 
Toplam 

Yaylada tereyağı üretimi 87,7 12,3 100 
Yaylada peynir üretimi 83,2 16,8 100 
Yaylada lor üretimi 7,6 92,4 100 
Yaylada yoğurt üretimi 91,3 8,7 100 

(n=357) 

Tablo 79’da hayvancılıkla uğraşan hanelerin yayla dönemindeki toplam 
hayvansal üretimleri görülmektedir. Buna göre hanelerin ürettikleri toplam 
tereyağı miktarı 10.430 kg, peynir 14.628 kg, lor 854 kg ve yoğurt 34.152 
kg‘dır.  
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Tablo 79. Hanelerin yayla dönemindeki toplam hayvansal üretim miktarı 
  Toplam Tereyağ 

(kg) n=318 
Toplam 

Peynir (kg) 
n=297 

Toplam Lor 
(kg)  
n=24 

Toplam Yoğurt 
(kg)  

n=332 

Ortalama 32,8 49,3 35,6 102,9 
Maksimum 700 1.000 100 3.000 
Toplam 10.430 14.628 854 34.152 

Tablo 80’deki bilgilere göre, yaylada hayvansal üretim yapan ailelerin 
elde ettikleri ürünleri farklı şekillerde değerlendirdikleri anlaşılmaktadır. 
Ürettikleri ürünü yalnızca kendileri tüketen hanelerin oranı %50,7’dir. Buna 
karşılık küçük oranda da olsa, %4,3 oranındaki hane bu ürünleri satmak 
amacıyla üretmektedir. %45 oranındaki hane ise ürettikleri hayvansal 
ürünleri hem kendileri tüketmekte hem de ticari amaçla satışını 
yapmaktadırlar.  

Tablo 80. Hayvansal Ürünleri Değerlendirme Şekli 
Hayvansal Ürünleri Değerlendirme 
Şekli 

Sayı % 

Yalnızca evde tüketiriz 178 50,7 
Ticari olarak satışını yaparız 15 4,3 
Her ikisi de 158 45,0 
Toplam 351 100 

 (n=357) ; Bilinmeyen: 6  

Yaylalarda üretimi yapılan hayvansal ürünlerin farklı yelerde satışı 
yapılmaktadır. Hayvancılıkla uğraşan hanelerin pazarda satış yapanlarına 
“Hayvansal ürünleri nerede satarsınız?” sorusuna verdikleri cevapların 
dağılımı tablo 81’de görülmektedir. Görüşülen kişilerden %87,6’sı ürünleri 
bulundukları yaylada sattıklarını belirtmişlerdir. %7,6’sı ise pazar kurulan 
yaylada ürünleri sattıklarını ifade etmişlerdir ki, bu yaylalar;  Bektaş, 
Kadırga, Kazıkbeli ve Kümbet yaylası gibi merkezi ve büyük yaylalardır. 
%3,5’i ürünlerin satış yerini ilçe merkezi olarak belirtmiştir. 

Tablo 81.  Hayvansal ürünlerin satış yeri 
Hayvansal Ürünlerin Satış Yeri Sayı % 
Bulunduğumuz yaylada 149 87,6 
Pazar kurulan yaylada 13 7,6 
İlçe merkezinde 6 3,5 
İl merkezinde 1 0,6 
Büyük şehirlerde 1 0,6 
Toplam 170 100 

 (n=173); Bilinmeyen 3  



 134

Tablo 82‘de hayvancılıkla uğraşan hanelerin hayvan tipine göre hayvan 
başına ortalama yapağı ve kıl üretimi ele alınmıştır. Hanelerin keçi başına 
ortalama elde ettikleri kıl miktarı 1500 gr, koyun başına ortalama elde 
ettikleri yün miktarı 2641 gr olarak bildirilmiştir. Ancak bu rakamların bir 
miktar yüksek olduğu düşünülmektedir. Zira Türkiye ortalamasında bir 
keçiden yılda alınabilecek kıl miktarının 500 gr; bir koyundan elde 
edilebilecek yapağı miktarının ise 1-1,5 kg, maksimum 2 kg olabileceği 
bilinmektedir (Somuncu, 2005:206). Ancak görüşme yapılan kişilerden 
alınan bilgiye göre; hanelerin tüm keçilerinden elde ettiği ortalama 29.200 gr 
ve tüm koyunlarından elde ettiği hanenin ortalama yapağı miktarı 79.356 
gr’dır.  Verilen bilgiler çerçevesinde yaylada hayvancılık yapan tüm 
hanelerden elde edilen toplam keçi kılı miktarı 146.000 gr ve tüm hanelerin 
toplam elde ettiği koyun yünü veya yapağı ise 3.571.040 gr olarak 
hesaplanmıştır. 

Tablo 82. Hanelerin hayvan tipine göre hayvan başına ortalama yapağı /kıl üretimi  
  Keçi başı elde edilen kıl 

miktarı (gr) 
Koyun başı elde edilen yapağı 

miktarı (gr) 
Ortalama 1500,00 2641,49 
Minimum 1000,00 200,00 
Maksimum 2000,00 7000,00 

Görüşme yapılan kişilere bir yayla döneminde hayvancılıktan elde 
edilen gelirin bir yıl içinde hayvancılıktan elde edilen tüm gelire oranı 
sorulmuştur. Elde edilen rakamlar tablo 83’te yer almaktadır. Buna göre 
hanelerin yayladaki hayvancılık faaliyetinden elde edilen gelirin aynı konuda 
bütün yıl içinde elde edilen gelire oranlarının farklı olduğu görülmektedir.  

Tablo 83. Bir yayla döneminde hayvancılıktan elde edilen gelirin bir yıl içinde hayvancılıktan 
elde edilen tüm gelire oranı 

Oran (%) Sayı % 
10-20 90 25,3 
21-30 57 16,0 
31-40 61 17,1 
41-50 53 14,9 
51-60 28 7,9 
61-70 29 8,1 
71-80 22 6,2 

81-100 7 2,0 
Hiç gelir elde etmiyor 9 2,5 

 
 
Yayla Döneminde 
Hayvancılıktan Elde 
Edilen Gelirin Bir Yıl 
İçinde Hayvancılıktan 
Elde Edilen Tüm Gelire 
Oranı 

Toplam 356 100 

(n=357) Bilinmeyen: 1  
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Tablo 84’te hayvancılıkla uğraşan hanelerin “Depolamak amacıyla ot 
biçer misiniz?” sorusuna verdiklerin cevapların dağılımı görülmektedir. 
Görüşülen kişilerin %64,7’si bu soruya evet %35,3’ü de hayır cevabını 
vermiştir. 

 

Tablo 84. Depolamak amacıyla ot biçimi olup olmadığı 
Cevaplar Sayı % 
Evet 231 64,7 
Hayır 126 35,3 
Toplam 357 100 

 

Tablo 85’te hayvancılıkla uğraşan hanelerin “Biçtiğiniz otu yaylada mı 
kullanırsınız köye kasabaya mı götürürsünüz?” sorusuna verdikleri 
cevapların dağılımı görülmektedir. Görüşülen kişilerden bu soruya cevap 
verenlerin %69,7’si “köye/kasabaya götürürüz”; %30,3’ü ise “yaylada 
kullanırız” beyanında bulunmuştur. Daha önce de açıklandığı gibi, 
hayvancılık yapan aileler için yaylalar yalnızca hayvanları otlatmak için 
yararlanılan bir alan değil aynı zamanda kışın hayvanlara yem olarak vermek 
üzere ot elde edilen alanlardır (Foto 7-8). 

 

      Tablo 85. Biçilen otun kullanım yeri 
Cevaplar Sayı % 
Yaylada kullanırız 70 30,3 
Köye/kasabaya götürürüz 161 69,7 
Toplam 231 100 

(n=231) 

Tablo 86’da hayvancılıkla uğraşan hanelerin “Otlaklarda eskiye oranla 
değişiklik var mıdır?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 
görülmektedir.  Görüşülen kişilerin %50’si bir değişiklik olmadığını 
belirtirken, %39,3’ü otlaklarda daralmanın olduğunu belirtmiş, % 10,1’ise 
otlaklarda genişleme vardır beyanında bulunmuştur. 

Arazi kullanımına ilişkin hava fotoğraflarından yapılan analizler sonucu 
elde edilen veriler otlaklarda daralmanın olduğunu ortaya koymuştur. Her ne 
kadar ankete verilen cevaplarda farklılıklar olsa da %40’a yakın oranda 
“otlaklarda daralma var” cevabının alınması bu konudaki analiz sonuçlarını 
destekler niteliktedir.  
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Tablo 86.  Otlaklarda eskiye oranla durum 
Cevaplar Sayı % 
Daralma var 140 39,3 
Genişleme var 36 10,1 
Bir değişiklik yok 178 50,0 
Fikrim yok 2 0,6 
Toplam 356 100 

 (n=357); Bilinmeyen: 1 

Hayvancılıkla uğraşan hanelerin “Otlak veriminde eskiye oranla 
değişiklik var mı?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı tablo 87’de 
görülmektedir. Görüşme yapılan kişilerin %48,2’si otlak veriminde bir 
değişiklik yok derken, %27,6’sı verimde azalma var;  % 22,5’i de verimde 
artış var ifadesinde bulunmuştur.  

Tablo 87. Otlak veriminde eskiye oranla durum 
Cevaplar Sayı % 
Verimde artış var 80 22,5 
Verimde azalma var 98 27,6 
Bir değişiklik yok 171 48,2 
Fikrim yok 6 1,7 
Toplam 355 100 

(n=357); Bilinmeyen:2 

Tablo 88’de hayvancılıkla uğraşan hanelerin “Yayla dönemi otlatma ve 
hayvanların beslenmesi için yeterli olmakta mıdır?” sorusuna verdikleri 
cevapların dağılımı yer almaktadır. Ankete cevap verenlerin %60,2’si yayla 
dönemini otlatma ve hayvanların beslenmesi için yeterli görmektedir.  
%13,7’si çok yeterli, %12,6’sı hiç yeterli değil , %7,6’sı ise az yeterli, olarak 
değerlendirmektedir.  

Tablo 88. Yayla döneminin otlatma ve hayvanların beslenmesi için yeterliliği  
Cevaplar Sayı % 
Çok yeterli 49 13,7 
Yeterli 215 60,2 
Ne yeterli ne yetersiz 21 5,9 
Az yeterli 27 7,6 
Hiç yeterli değil 45 12,6 
Toplam 357 100 

Hayvancılıkla uğraşan hanelerin “Yayladayken köy/kasabadaki işler 
için gidiş gelişler olur mu?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı tablo 
89’da görülmektedir. Ankete katılanların %92,7 ‘si yayladayken 
köy/kasabadaki işler için gidiş-gelişlerinin olduğuna evet derken, %7,3’ü de 
hayır cevabını vermiştir. Bu sonuç hayvancılık faaliyeti için köy veya 



 137

kasabalardan yaylalara göç eden ailelerin yayla dönemi boyunca sürekli 
olarak yaşadıkları yerleşim yeri ile ilişkilerini kesmedikleri ve çeşitli amaçlar 
için köy veya kasabalar ile yayla arasında gidiş geliş yaptıklarını 
göstermektedir. Şüphesiz ki günümüzde köyler ve kasabalarla yaylalar 
arasında ulaşım olanaklarının gelişmesinin bu gidiş gelişlerde önemli etkisi 
bulunmaktadır.    

      Tablo 89. Yayladayken köy/kasabadaki işler için gidiş durumu 
Cevaplar Sayı % 
Evet 329 92,7 
Hayır 26 7,3 
Toplam 355 100 

(n=357); Bilinmeyen: 2 

 

Yayladayken köy/kasabadaki işler için kimlerin gidip geldiğine ilişkin 
verilen cevaplar tablo 90’da gösterilmiştir. Ankete katılanların %52’si hem 
erkek hem de kadınların her ikisinin de bu işler için köye/kasabaya gittiğini 
belirtirken, %35,9’u erkeklerin; % 12,2’si de kadınların gittiğini, belirtmiştir. 

Tablo 90. Köy/kasabadaki işler için en çok gidenler 
Cevaplar Sayı % 
Erkekler 118 35,8 
Kadınlar 40 12,2 
Her ikisi de 171 52,0 
Toplam 329 100 

(n=329)  

 

Tablo 91’de hayvancılıkla uğraşan hanelerin reislerinin veya hane 
temsilcilerinin “Bu yerleşmelere hangi sıklıkla gidilir?”  sorusuna verdikleri 
cevapların dağılımı yer almaktadır. Ankete katılanların %40,ü’ haftada bir, 
%23,2’si 15 günde bir, 15,2’si iki-üç günde bir, % 13,7’si ayda bir, %6,4’ü 
de her gün gidildiğini belirtmiştir.  

Kişilerin yaylalar ile köy ve kasabalar arasındaki gidiş geliş sıklığında 
yaylanın sürekli yerleşme ile arasındaki uzaklık ve yükselti farkının rolü 
bulunmaktadır. Sürekli yerleşmelere yakın mesafede olan, aynı zamanda 
sürekli yerleşme ile arasında fazla yükselti farkı bulunmayan yaylalara köy 
veya kasabadan gidiş geliş sıklığı daha fazla iken bunun tersi olan 
durumlarda gidiş geliş sıklığının daha az olması beklenen bir durumdur.  



 138

Tablo 91. Köy/kasabaya gidiş sıklığı 
Cevaplar Sayı % 
Her gün 21 6,4 
İki-üç günde bir 50 15,2 
Haftada bir 132 40,3 
15 günde bir 76 23,2 
Ayda bir 45 13,7 
Diğer 4 1,2 
Toplam 328 100 

(n=329); Bilinmeyen: 1 

Tablo 92’de ankete katılan kişilere ”Siz yaylaya çıkınca hanedeki 
bireylerin bazıları tarım işi için köyde kalır mı?”  sorusuna verdiklerin 
cevapların dağılımı görülmektedir. Bu soruya %67,9 oranında hayır; %32,1 
oranında evet cevabı verilmiştir. Bu cevaplara göre hayvancılık amacıyla 
yaylaya göç eden hanelerin yaklaşık 2/3’ü tüm bireyleriyle yaylaya göç 
etmekte ve köyde kimse kalmamaktadır. Buna karşılık 1/3’ün biraz 
üzerindeki orana sahip hanelerde tüm bireyler yaylaya göç etmemekte, 
haneden bir ya da birkaç bireyin tarımsal faaliyetlerde çalışmak için köyde 
kaldıkları anlaşılmaktadır.  

Tablo 92. Yaylaya çıkınca hanedeki bireylerin bazılarının tarım işi için köyde kalıp kalmadığı 
Cevaplar Sayı % 
Evet 113 32,1 
Hayır 239 67,9 
Toplam 352 100 

(n=357); Bilinmeyen: 5 

Yaylalar genellikle yüksekte oldukları ve geçici olarak göç edilip kısa 
süreyle ikamet edilen alanlar olduğu için bitkisel üretime yönelik tarımsal 
faaliyet ya az ya da hiç yoktur. Tablo 93’te hayvancılıkla uğraşan haneleri 
temsil eden kişilere sorulan “Yaylada hayvancılıktan başka ekip dikme gibi 
tarımsal ekonomik faaliyetleriniz var mı?” sorusuna verilen cevapların 
dağılımı görülmektedir.  Bu soruya, ankete katılanların  %66,5’i evet, 
%33,5’i ise hayır cevabı vermiştir. Soruya %66,5 oranında evet cevabının 
verilmesi, yaylalarda ciddi bir tarımsal faaliyet olabileceğini akla getirebilir. 
Ancak durum böyle değildir. Zira arazi çalışmaları sırasında tarımsal üretim 
olarak yaylalarda evlerin bahçesinde kimi zaman çok küçük alanlarda ancak 
aile tüketimine yönelik ve kısa sürede yetişebilen sebzelerin üretilebildiği 
gözlenmiştir. Üstelik gerek bu üretimin yaygınlığı gerekse yetiştirilen 
ürünlerin çeşitliliği yaylaların yükseltileri arttıkça azalmaktadır.  
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Tablo 93. Yaylada hayvancılıktan başka ekip dikme gibi tarımsal ekonomik faaliyetlerin 
varlığı  

Cevaplar Sayı % 
Evet 236 66,5 
Hayır 119 33,5 
Toplam 355 100 

(n=357); Bilinmeyen: 2   

 

Tablo 94’de hanelerin yaylalarda ürettikleri ürün çeşitleri 
görülmektedir. Ankete cevap verip yaylada tarımsal faaliyette bulunduğunu 
bildiren 236 kişiye göre hanelerin lahana/karalahana %49.5’i yaylada  
lahana/karalahana yetiştirmektedirler. Lahana Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
kırsal kesimde en fazla üretilen ve aynı zamanda tüketilen sebzelerin başında 
gelmektedir. Bunu %32,2 oranla patates; %5,2 oranla mısır üretenler 
izlemektedir. Ankete cevap verenler üretilen bu ürünlerin üretim miktarının 
yıldan yıla değişkenlik gösterdiğini ifade etmişlerdir. Üretilen ürünlerin az 
miktarda ve sadece aile tüketimine yönelik olduğu için satışının çok az 
denecek düzeyde veya hiç yapılmadığı belirtilmiştir.    

Tablo 94. Yaylada üretilen ürünler 
Ürünler Sayı % 
Bezelye 1 0,4 
Fasulye 3 1,3 
Fındık 7 3,0 
Karalahana 2 0,8 
Lahana 115 48,7 
Marul 9 3,8 
Maydanoz 1 0,4 
Mısır 12 5,2 
Pancar 4 1,7 
Patates 76 32,2 
Sarımsak 1 0,4 
Diğer 5 2,1 
Toplam 236 100 

 (n= 236) 

 

Ankete cevap veren kişilere “Yaylada arıcılık faaliyetinde bulunuyor 
musunuz?” sorusu sorulmuş ve buna verilen cevapların dağılımı tablo 95’de 
yer almaktadır. Ankete katılanların %96,3’ü bu soruya hayır cevabını 
vermiştir. Yaylada arıcılık yaptığını belirtenlerin oranı yalnızca %3,7’dir. 
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Tablo 95. Yaylada arıcılık faaliyeti yapılıp yapılmadığı 
Cevaplar Sayı % 
Evet 13 3,7 
Hayır 341 96,3 
Toplam 354 100 

 (n=357); Bilinmeyen: 3 

Tablo 96’da arıcılık yapanların ürettikleri balı nasıl değerlendirdiklerine 
ilişkin verdikleri cevapların dağılımı yer almaktadır.  Buna göre bal üretimi 
yapanların %53,8’i yalnızca aile tüketimi için; %7,7’si yalnızca satış için; 
%38,5’i ise hem aile tüketimi hem de satış için üretim yaptıklarını 
belirtmişlerdir. Hem aile tüketimi hem de satmak amacıyla üretim 
yapanlarda satılan ürün miktarı toplam ürünün  %50’si oranında olanlar 
çoğunluktadır (%66,7). 

 

Tablo 96. Üretilen balı değerlendirme biçimi 
Cevaplar Sayı % 
Yalnızca aile tüketimi için 7 53,8 
Yalnızca satılır 1 7,7 
Hem aile tüketimi için hem satılır 5 38,5 
Toplam 13 100 

(n=13) 

Hayvancılık yapmak amacıyla yaylaya göç eden hane reislerinden 
ankete katılanlara geleneksel yaylacılıkta bir değişiklik olup olmadığı 
sorulmuştur. Alınan cevapların dağılımı tablo 97’de yer almaktadır. Ankete 
katılanların %95,8’i geleneksel yaylacılıkta bir değişiklik olduğu %4,2’si ise 
olmadığı yönünde görüş bildirmiştir.  

 

Tablo 97. Geleneksel yaylacılıkta değişiklik olup olmadığına ilişkin görüşler 
Görüşler Sayı % 
Evet 339 95,8 
Hayır 15 4,2 
Toplam 354 100 

(n=357); Bilinmeyen: 3 

Tablo 98’de geleneksel yaylacılıkta değişiklik olduğunu belirtenlerin bu 
değişikliklerin neler olduğuna ilişkin görüş ve düşünceleri yer almaktadır. 
Bu görüş ve düşünceler iki grupta toplanabilir. Birinci grupta yer alan 
görüşlere göre yaylacılıktaki değişiklikle ilgili düşüncelerin oransal dağılımı 



 141

şöyledir: Hayvancılık yeterli gelir sağlamadığı için yayla terk edilmektedir 
(%75,3); eski yıllara oranla yaylaya daha az sayıda hayvan getirilmektedir 
(%95,3);  yaylaya eskiye oranla daha az sayıda insan çıkmaktadır (%75,2); 
genç nüfus şehirlere göç ettiği için yaylaya sadece yaşlı nüfus göç etmektedir 
(%89,6). 

Ankete cevap verenler hayvancılıkla uğraşan ve gerek hukuki anlamda 
gerekse fonksiyonel anlamda yaylaların gerçek anlamdaki kullanıcıları 
olduğu için tabloda yer alan bu görüşler dikkate değer özelliktedir. Bu 
görüşler, araştırmada elde edilen ve yukarıda anlatılan yaylaların 
işlevlerindeki değişiklikle ilgili sonuçları desteklemektedir.   

İkinci grupta yer alan görüşler ise yaylaların değişen işlevlerine ilişkin 
bir başka konuya dikkat çekmektedir. Burada da; yaylada hayvancılık yerine 
artık dinlenme ve tatil yapılmaktadır (%88,8); yaylada dinlenmek ve tatil 
yapmak için yeni evler yapılmaktadır (%79,5); yayla nüfusu her geçen gün 
kalabalıklaşmaktadır (%45,4); yaylada turizm faaliyetleri artmaktadır 
(%54,1) görüşleri yer almaktadır. 

Tablo 98. Geleneksel yaylacılıktaki değişikliklere ilişkin düşünceler 
Evet Hayır Toplam Düşünceler 

% % % 
Hayvancılık yeterli gelir sağlamadığı için yayla 
terk edilmektedir 

75,3 24,7 100 

Eski yıllara oranla yaylaya daha az sayıda 
hayvan getirilmektedir 

95,3 4,7 100 

Yaylaya eskiye oranla daha az sayıda insan 
çıkmaktadır 

75,2 24,8 100 

Genç nüfus şehirlere göç ettiği için yaylaya 
sadece yaşlı nüfus göç etmektedir 

89,6 10,4 100 

Yaylada hayvancılık yerine artık dinlenme ve 
tatil yapılmaktadır 

88,8 11,2 100 

Yaylada dinlenmek ve tatil yapmak için yeni 
evler yapılmaktadır 

79,5 20,5 100 

Yayla nüfusu her geçen gün 
kalabalıklaşmaktadır 

45,4 54,6 100 

Yaylada turizm faaliyetleri artmaktadır 54,1 45,9 100 

(n=339) 

 

Dinlenmek ve tatil yapmak amacıyla yaylaya göçenlerle ilgili bilgiler 

Bu bölümde yaylaları dinlenmek ve tatil yapmak amacıyla kullanan 
hanelere ilişkin bilgiler değerlendirilmektedir. Toplam görüşülen 900 hane 
içinde bu amaçla yaylayı kullanan hane sayısı 543’dür. 
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Tablo 99’da dinlenmek ve tatil yapmak amacıyla yaylaya göç ettiğini 
beyan eden kişilerin yaylayı kaç yıldır kullandıklarına ilişkin soruya 
verdikleri cevaplar görülmektedir. Yaylayı 1-10 yıl arasında kullananların 
oranı %19,9 olup, kullanıcılar arasında en yüksek oranı oluşturmaktadır. 
Bunu %13,7 ile yaylayı 11-20 arasında kullananlar izlemektedir. Yaylayı 21-
30 arasında kullananların oranı ise %10,5’tir. Buna göre yaylaları 1-30 yıl 
arasındaki bir süredir kullananların oranı %44,1’dir. Bu oran 1980’li yılların 
başından itibaren yaylalara rekreasyon konusunda giderek artan talebi 
göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir. Nitekim son on yıl içinde 
yaylayı kullanmaya başlayanların oranının %20’ye yakın bir oranda olması, 
yaylalardan rekreasyon amacıyla yararlanmak isteyenlerin talep artışındaki 
ivmenin somut göstergesidir.   

Tablo 99.Dinlenmek ve tatil yapmak amacıyla yaylaya  göçenlerin yaylayı kaç yıldır 
kullandıkları 

 
Yaylayı Kullanma Süresi 
(Yıl) 

Sayı % 

1-10 106 19,9 
11-20 73 13,7 
21-30 56 10,5 
31-40 47 8,8 
41-50 55 10,3 
51-60 53 10,0 
61-70 37 7,0 
71-80 17 3,2 
81-90 9 1,7 
91-100 4 0,8 
100 üzeri 75 14,1 
Toplam 532 100 

(n=543); Bilinmeyen:11 

Dinlenmek ve tatil amacıyla yaylara göçenlerin “Yaylaya ne zaman göç 
edersiniz?” sorusuna verdikleri cevaplar tablo 100’de görülmektedir. Ankete 
cevap verenlerin yaylaya göçü mart ayından itibaren başlamakta ve göç etme 
oranı mayıs ayından itibaren artış göstermektedir. Yaylaya göç oranının en 
yüksek olduğu ay hazirandır (%48,6). Bunun iki temel nedeni 
bulunmaktadır. Birincisi yüksek kesimdeki yaylaların bulunduğu dağlık 
alanda havalar ancak hazirandan itibaren ısınmaya başlamakta ve yerdeki kar 
ancak bu aydan itibaren ortadan kalkmaktadır. Yüksek kesimde özellikle 
2000 metreden daha yüksek yaylalarda mevsim koşullarına göre değişmekle 
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birlikte bazı yıllarda haziran ayında bile halen kar halen yerden kalkmamış 
olmaktadır.  

Haziranda yaylaya göçteki artışın ikinci temel nedeni özellikle ilk ve 
ortaöğretim okullarının tatile girmesi ve çocuklu ailelerin böylece yaylaya 
göç etme olanağı bulmasıdır. Rekreasyon amacıyla yaylaya göç edenlerin 
yaylaya gidişleri temmuz ayında da sürmektedir (%16,1).   

Tablo 100. Dinlenmek ve tatil yapmak için yaylaya göç edenlerin göç zamanı 
Aylar Sayı % 
Mart 6 1,1 
Nisan 23 4,3 
Mayıs 155 29 
Haziran 260 48,6 
Temmuz 86 16,1 
Ağustos 5 0,9 
Toplam 535 100 

(n=543); Bilinmeyen: 8 

Dinlenmek ve tatil yapmak amacıyla yaylaya göçen hanelerin yaylada 
kalma süreleri farklılık göstermektedir (Tablo 101). Ankete cevap verenler 
arasında 61-90 gün yaylada kalanların oranı %24,2’dir. 91-120 gün yaylada 
kalanlar ise %22,7 oranındadır. Bu iki grubun dışında kalanların yaylada 
kalma süreleri farklı olmakla birlikte oransal bakımdan birbirine yakınlık 
göstermektedirler. 

Tablo 101. Dinlenmek ve tatil amacıyla yaylaya göçenlerin yaylada kalma süreleri 
Yaylada Kalma Süresi (gün) Sayı % 
10-30 66 12,4 
11-60 79 14,8 
61-90 129 24,2 
91-120 121 22,7 
121-150 69 13,0 
151 ve üzeri 68 12,8 
Toplam 532 100 

(n=543); Bilinmeyen: 11 

Tablo 102’de bu hanelerin yayladan dönüş zamanları 
değerlendirilmiştir. Ankete cevap verenlerin beyanlarına göre yayladan geri 
dönüş haziranda başlamakla birlikte bu düşük bir orandır. Yayladan dönüşün 
önemli oranda arttığı ay ağustostur (% 23,4). Eylül ise en yüksek orana 
sahiptir (%43,1). Çünkü eylül ayında okulların tatili sona ermekte olup, 
çocuklu aileler kasabaya, kente dönmek zorundadırlar. Bunun yanısıra 
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eylülden itibaren özellikle yüksek kesimlerdeki yaylalarda havalar soğumaya 
başlamaktadır. Bütün bu faktörler ailelerin yayladan dönüşünde etkili 
olmaktadır.   

Tablo 102.Dinlenmek ve tatil amacıyla yaylaya göçenlerin yayladan dönüş zamanı 
Aylar Sayı % 
Haziran 3 0,6 
Temmuz 41 7,7 
Ağustos 125 23,4 
Eylül 230 43,1 
Ekim 95 17,8 
Kasım 31 5,8 
Aralık 9 1,7 
Toplam 534 100 

(n=543); Bilinmeyen: 9 

Yaylalara yalnızca rekreasyon amacıyla göç eden hanelerin 
temsilcilerine “Daha önce yaylada hayvancılık faaliyeti yaptınız mı?” 
sorusu sorulmuştur. Bu soruya evet cevabı verenlerin oranı %58,9; hayır 
diyenlerin oranı ise %41,1’dir (Tablo 103). Bu tablo çok önemli bir bulguyu 
ortaya koymaktadır.  

Anket uygulanan 900 hanenin 357’si yaylayı hayvancılık yapmak 
amacıyla, 543’ü ise yaylayı rekreasyon amacıyla kullanmaktadır. Yaylayı 
rekreasyon amacıyla kullanan 538 hanenin %58,9’u yayladan daha önce 
hayvancılık yapmak amacıyla yararlanan ancak artık bu ekonomik faaliyeti 
bırakıp dinlenmek ve tatil yapmak amacıyla yaylaya göç etmektedir. Bu 
rakam yaylaların işlevlerinin giderek nasıl bir değişim gösterdiğinin en 
somut kanıtlarından biridir.    

Tablo 103. Dinlenmek ve tatil amacıyla yaylaya göçenlerin daha önce yaylada hayvancılık 
yapıp yapmadıkları 

 
Cevaplar Sayı % 
Evet 317 58,9 
Hayır 221 41,1 
Toplam 538 100 

(n=543); Bilinmeyen: 5 

Tablo 104’de önceden hayvancılıkla uğraşan ve yaylaya bu amaçla göç 
edenlerin günümüzde hayvancılığı bırakmalarının nedenleri yer almaktadır. 
Burada iki neden çok dikkat çekicidir. Ankete cevap verenlerin %48,9’u 
bakımı zor olduğu için, %20,5’i ise, yeterli gelir getirmediği için 
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hayvanlarını sattıklarını ifade etmişlerdir. Aslında bu iki neden farklı gibi 
görünmekle birlikte birbiriyle ilişkilidir. Zira hayvancılık yeterli ve doyurucu 
gelir sağlamış olsaydı, bakımı zor olsa dahi köylünün bunun karşılığını 
alacağı için hayvanlarını satmayacağı düşünülmektedir. Köylü, hayvan 
beslemede harcadığı emek ve paranın karşılığını alamadığı için hayvancılığı 
bırakmıştır. Nitekim durumun böyle olduğu arazi çalışmaları esnasında 
yapılan görüşmelerde sıklıkla dile getirilmiştir. %21,5 oranındaki kişi ise 
kırdan kente taşınma veya göç sonucunda hayvancılığı bıraktığını ifade 
etmiştir.  

   Tablo 104. Daha önce hayvancılık yapan hanelerin hayvancılığı bırakma nedenleri 
Hayvancılığı Bırakma Nedeni Sayı % 
Bakımı zor olduğu için hayvanları sattık 155 48,9 
Yeterli gelir getirmediği için hayvanları sattık 65 20,5 
İlçe/il merkezine taşındık 36 11,4 
Başka bir ile taşındık 32 10,1 
Diğer 29 9,1 
Toplam  317 100 

 (n=317) 

Dinlenmek ve tatil yapmak amacıyla yaylaya göçenlerin yaz aylarını 
yaylada geçirmelerinin temel nedenleri farklılıklar göstermektedir (Tablo 
105). Bu amaçla yaylaya göç edenlerin %48,6’sı için yaylanın manzarası ve 
havasının güzel olması göç nedenidir. %6,3’ü için yaylada evinin olması, 
%3’ü için yaylaya göçme geleneğini sürdürmek ve %38,4’ü için bu 
nedenlerin tümü geçerlilik taşımaktadır. 

Tablo 105. Dinlenmek ve tatil amacıyla yaylaya göç edenlerin göç nedenleri 
Cevaplar Sayı % 
Yaylada evimizin olması 34 6,3 
Yaylanın manzarasının ve havasının güzel olması 261 48,6 
Yaylaya göçme geleneğini sürdürmek 16 3,0 
Tümü 206 38,4 
Diğer 20 3,7 
Toplam 537 100 

(n=543); Bilinmeyen: 6 

Yaylaya dinlenmek ve tatil yapmak gibi rekreasyonel amaçlarla göç 
eden haneler yaylada tarımsal ve hayvansal üretimleri olmayıp tüketici 
konumundadırlar. Bu nedenle de yaylada günlük temel ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri bakkal, manav, fırın vb. hizmet birimlerine ihtiyaçları 
bulunmaktadır. Anket uygulanan kişilere “Yaylada günlük ihtiyaçlarınızı 
karşılayacak ölçüde yeterli hizmet birimi var mı?” sorusu sorulmuştur. Bu 



 146

soruya %75,1 oranında evet %24,9 oranında hayır cevabı verilmiştir (Tablo 
106).  

Tablo 106. Yaylada günlük ihtiyaçları karşılayacak hizmet birimi varlığı 
Hizmet Birimi Varlığı  Sayı % 
Evet 399 75,1 
Hayır 132 24,9 
Toplam 531 100 

(n=543); Bilinmeyen: 12 

Tablo 107’de yaylaya dinlenmek ve tatil amacıyla göç edenlerin 
geleneksel yaylacılıkta değişiklik olup olmadığına ilişkin görüşleri 
değerlendirilmiştir. Ankete cevap verenlerin %98’i geleneksel yaylacılıkta 
bir değişiklik olduğu düşüncesine sahiptir. %2 oranındaki bir grup ise bu 
görüşe katılmayarak geleneksel yaylacılıkta bir değişiklik olmadığını 
düşünmektedir.  

    Tablo 107. Geleneksel yaylacılıkta değişiklik olup olmadığına ilişkin görüşler   
Görüşler Sayı % 
Evet 528 98,0 
Hayır 11 2,0 
Toplam 539 100 

(n=543); Bilinmeyen: 4 

Yaylaya dinlenmek ve tatil amacıyla göç edenler içinde geleneksel 
yaylacılıkta değişiklik olduğunu belirtenlerin bu değişikliklerin neler 
olduğuna ilişkin görüş ve düşünceleri tablo 108’de yer almaktadır. Tıpkı 
hayvancılık yapmak amacıyla yaylaya göç edenlerde olduğu gibi bu görüş ve 
düşünceler iki grupta toplanabilir. Birinci grupta yer alan görüşlere göre; 
hayvancılık yeterli gelir sağlamadığı için yayla terk edilmektedir (%78,2); 
eski yıllara oranla yaylaya daha az sayıda hayvan getirilmektedir (%96,6);  
yaylaya eskiye oranla daha az sayıda insan çıkmaktadır (%72,2); genç nüfus 
şehirlere göç ettiği için yaylaya sadece yaşlı nüfus göç etmektedir (%86,6). 
Bu oranlar aynı soruların sorulduğu hayvancılık amacıyla yaylaya çıkanların 
düşünceleri ile paralellik göstermektedir (Bkz. Tablo 98). 

İkinci grupta yer alan görüşler ise; yaylada hayvancılık yerine artık 
dinlenme ve tatil yapılmaktadır (%96,2); yaylada dinlenmek ve tatil yapmak 
için yeni evler yapılmaktadır (%82,4); yayla nüfusu her geçen gün 
kalabalıklaşmaktadır (%47,4); yaylada turizm faaliyetleri artmaktadır 
(%50,7); yaylada doğal çevre bozulmaktadır (%56,5); yaylada geleneksel 
yapı bozulmaktadır (%57,3) şeklindedir. Bu görüşler de tablo 98’’de yer alan 
görüşlerle benzer oranlara sahiptir.  



 147

Tablo 108. Yaylaya dinlenmek ve tatil amacıyla göç edenlerin geleneksel yaylacılıktaki 
değişikliklere ilişkin düşünceleri 

 
Evet Hayır Toplam Düşünceler 

% % % 
Hayvancılık yeterli gelir sağlamadığı için 
yayla terk edilmektedir 

78,2 21,8 100 

Eski yıllara oranla yaylaya daha az sayıda 
hayvan getirilmektedir 

96,6 3,4 100 

Yaylaya eskiye oranla daha az sayıda insan 
çıkmaktadır 

72,7 27,3 100 

Genç nüfus şehirlere göç ettiği için yaylaya 
sadece yaşlı nüfus göç etmektedir 

86,6 13,4 100 

Yaylada hayvancılık yerine artık dinlenme ve 
tatil yapılmaktadır 

96,2 3,8 100 

Yaylada dinlenmek ve tatil yapmak için yeni 
evler yapılmaktadır 

82,4 17,6 100 

Yayla nüfusu her geçen gün 
kalabalıklaşmaktadır 

47,4 52,6 100 

Yaylada turizm faaliyetleri artmaktadır 
 

50,7 49,3 100 

Yaylada doğal çevre bozulmaktadır 
 

56,5 43,5 100 

Yaylada geleneksel yapı bozulmaktadır 
 

57,3 42,7 100 

(n=528) 

 

4.5.2. İşyeri Sahiplerine İlişkin Değerlendirme 

Bu bölümde yaylalarda bulunan farklı nitelikteki işyerlerinin sahipleri 
veya çalışanlarına uygulanan anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yer 
almaktadır. Çalışma sırasında toplam 17 yaylada 179 işyerinde işyeri sahibi 
ya da işyeri sahibinin olmaması halinde işyeri çalışanları ile görüşülmüştür. 
Tablo 109’da işyerlerinde görüşmelerin yapıldığı yayla gruplarının dağılımı; 
Tablo 110’da görüşmelerin yapıldığı yaylalar ve her yayladaki anket sayısı; 
Tablo 111’de ise anketlerin illere göre dağılımı görülmektedir.  

 

İşyerinin coğrafi konumu 

İşyerleri araştırma alanındaki dört farklı yayla grubunda da yer 
almaktadır. Anket uygulanan işyerlerinin %20,1’i birinci grup; %22,3’ü 
ikinci grup; %50,3’ü üçüncü grup; %7,3’ü ise dördüncü grup yaylada yer 
almaktadır.  
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Tablo 109. İşyerlerinin bulunduğu yayla grupları 
Yayla Grubu İşyeri Sayısı % 

1 36 20,1 
2 40 22,3 
3 90 50,3 
4 13 7,3 

Toplam 179 100 

Tablo 110. İşyerinin bulunduğu yaylanın adı 
Yayla Adı İşyeri Sayısı % 
Aktaş Yaylası 3 1,7 
Alazlı Yaylası 7 3,9 
Bektaş Yaylası 34 19 
Davunlu Yaylası 1 0,6 
Düzköy Yaylası 12 6,7 
Hıdırnebi Yaylası 6 3,4 
Hırsafa Yaylası 1 0,6 
Işıklar Yaylası 5 2,8 
Kadırga Yaylası 11 6,1 
Karadağ Yaylası 8 4,5 
Kazıkbeli Yaylası 30 16,8 
Kulakkaya Yaylası 8 4,5 
Kurtulmuş Yaylası 1 0,6 
Kümbet Yaylası 47 26,3 
Pancarbeleni Yaylası 1 0,6 
Şeyh Yaylası 2 1,1 
Yaylabaşı Yaylası  2 1,1 
 Toplam 179 100 

    Tablo 111. İşyerlerinin bulunduğu yaylanın bağlı olduğu iller ve anket sayıları 
İşyerinin Bulunduğu Yaylanın Bağlı 
Olduğu İl 

Anket Sayısı % 

Giresun 93 52,0 
Gümüşhane 45 25,2 
Trabzon 41 22,9 
Toplam 179 100 

Anket çalışmaları sırasında gidilen her yaylada mümkün olduğunca 
işyerlerinin tümüne ya da büyük çoğunluğuna ulaşılmaya çalışılmıştır. Tüm 
yaylalarda işyeri sayısı farklılık göstermektedir. Hatta bazı yaylalarda hiç 
işyeri bulunmamaktadır. Bu nedenle görüşme yapılan işyeri sayıları 
araştırma alanı bütününde homojen değildir.    

Anketi cevaplayan kişiyle ilgili veriler 
Araştırmada anket uygulanan kişilerin demografik özellikleri 

incelendiğinde; görüşülen kişilerin %91,6’sı erkek ve %8,4’ü kadındır 
(Tablo 112).   
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Tablo 112. İşyeri sahipleri ve çalışanlarının demografik ve diğer özellikleri 
Demografik ve diğer özellikler Sayı % Toplam 

 
Cinsiyet 
 

Erkek 
Kadın 

164 
15 

91,6 
8,4 

179 

Yaş grubu 
 

18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65+ 

28 
32 
28 
43 
27 
20 

15,7 
18,0 
15,7 
24,2 
15,2 
11,2 

178 
Bilinmeyen:1 

Eğitim 
durumu 
 

Hiç okula gitmemiş 
İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Üniversite mezunu 

14 
72 
34 
42 
17 

7,8 
40,2 
19,0 
23,5 
9,5 

179 

Sürekli 
yaşadığı il 

Adana 
Bursa 
Eskişehir 
Giresun 
Gümüşhane 
İstanbul 
Tekirdağ 
Trabzon 
Cevapsız 

1 
1 
1 

106 
13 
1 
1 

53 
2 

0,6 
0,6 
0,6 

59,2 
7,2 
0,6 
0,6 

29,6 
1,1 

 

179 

Görüşülen kişilerin yaş dağılımlarına bakıldığında,  45-54 yaş grubunda 
yer alanların oranı diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir (%33,8). Bunu 
%18 oranla 25-34 yaş grubu izlemektedir. 18-24, 35-44 ve 55-64 yaş 
grupları birbirine yakın oranda, %15 civarındadır. 

Görüşülen kişilerin eğitim durumları değerlendirildiğinde; ilkokul 
mezunu olanların oranı çoğunluktadır (%40,2). Bu oranı lise mezunları 
(%23,5) ve ortaokul mezunları (%19) izlemektedir. Üniversite mezunlarının 
oranı ise %9,5’tir. Okula gitmemiş kişilerin %42,’u okuryazar değildir. 
%57;1’i ise hiç okula gitmediği halde okuryazardır.  

Görüşülen kişilerin sürekli yaşadıkları iller genellikle yaylaların 
bulunduğu illerdir. Ankete cevap verenlerin sürekli yaşadıkları illerin 
dağılımda Giresun %59,2;  Trabzon %29,6 ve Gümüşhane %7,2 oranla ilk 
üç sırada yer almaktadır. Bu üç ilin toplam içindeki payı %96’dır. Geri kalan 
%4’lük oran Adana, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Tekirdağ’a aittir.   
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Görüşülen kişilerin işyerindeki görevi değerlendirildiğinde en büyük 
oranı %90,5 ile işyeri sahipleri oluşturmaktadır. Bunu %9,5 ile ücretli 
çalışan görevliler izlemektedir (Tablo 113). 

Tablo 113. Görüşülen kişinin işyerindeki görevi 
İşyerindeki Görevi Sayı % 
İşyeri sahibi 162 90,5 
Ücretli çalışan görevli 17 9,5 
Toplam 179 100 

Ankete cevap veren kişilere yayladaki işyerinde yapılan görüşmede “Şu 
anda yaptığınız iş asıl işiniz midir, yalnızca yayla döneminde geçici olarak 
yaptığınız bir iş midir?” sorusu sorulmuştur. Görüşülen kişilerin %42,5’i asıl 
işimdir beyanında bulunurken %57,5’i yayla döneminde geçici olarak 
yaptığım bir iş cevabı vermişlerdir (Tablo 114).  

Yaylalar yaz aylarında yerleşilen geçici ya da dönemlik yerleşmeler 
olduğu için buralardaki işyerlerinin bütün yıl boyunca açık kalması 
beklenemez. Dolayısıyla %57,5 oranındaki kişinin yaylada yaptığı işi yayla 
dönemi boyunca yapması anlaşılabilir durumdur. Geri kalan %42,5 
oranındaki kişi ise yaylada yaptığı işi asıl işi olarak ifade etmiştir. Bu kişiler 
yaylada yaptıkları işi yayla döneminin dışında köyde, kasabada ve kentte de 
sürdürdükleri için böyle bir sonuç çıkmıştır. Yaylalarda yapılan görüşmelerde 
edinilen bilgilere göre esasında bu kişiler sürekli yerleşmelerde yaptıkları 
bakkalık, lokantacılık, manavlık vb. işlerini yaz aylarında yaylalara 
taşımaktadırlar.    

Tablo 114. Ankete cevap verenlerin yayladaki işleriyle ilgili beyanları 
Yaylada Yapılan İşin Niteliği Sayı % 
Asıl işimdir 76 42,5 
Yayla döneminde geçici olarak yaptığım bir iştir 103 57,5 
Toplam 179 100 

Yayladaki işleriyle ilgili olarak “Yayla döneminde geçici olarak 
yaptığım bir iş” cevabını veren 76 kişiye asıl işlerinin ne olduğu 
sorulmuştur. Alınan cevapların dağılımı tablo 115’de yer almaktadır.  Özel 
sektörde çalışanlar %32,4 ile en yüksek orana sahiptir. Bunu %24,5 oranla 
çiftçiler izlemektedir. Emeklilerin oranı %18,6, kamuda çalışanların oranı ise 
%5,9’dur. Yaylada işyeri sahibi veya çalışanı olup da bu işi yayla döneminde 
geçici olarak yapanların asıl işlerine bakıldığında oldukça heterojen bir yapı 
görülmektedir. Ancak birkaç ay için yaylada yapılan iş ek bir gelir kaynağı 
olduğu için bu işin yürütüldüğü düşünülmektedir.  
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Tablo 115. Yayla döneminde geçici iş yapanların asıl işleri 
Asıl İş Sayı % 
Çiftçi 25 24,5 
Kamuda Çalışan 6 5,9 
Özel Sektörde Çalışan 33 32,3 
Emekli 19 18,6 
Öğrenci 7 6,9 
Ev kadını 2 2,0 
İşsiz 5 4,9 
Diğer 5 4,9 
Toplam 102 100 

(n=103); Bilinmeyen: 1  

İşyerine ilişkin bilgiler 

Yaylalarda görüşülen işyeri sahipleri veya çalışanlarının beyanına 
dayalı olarak işyerleri gruplandırılmıştır (Tablo 116). İşyerlerinin %9,5’i otel 
ve pansiyon olmak üzere konaklama hizmeti vermektedir. İşyerleri içinde 
lokanta (%15,6); bakkal (%24); kasap (%14,5); fırın (%8,9); kahvehane 
(%14) orana sahiptir. Diğer işyerleri sayıca ve oran bakımından düşük 
düzeydedir. 

Tabloda 116’da izlendiği gibi yaylalardaki işyerleri işlev bakımından 
çok fazla çeşitliliğe sahip değildir. Varolanlar ise büyük ölçüde yaylada 
yaşayanlara ve kısmen yaylaya rekreasyon ve turizm amacıyla gelen 
ziyaretçilere hizmet verebilen, gündelik gereksinimlerin karşılanabildiği 
yerlerdir.    

Tablo 116. Yaylalardaki işyerlerinin türü 
İşyerinin Türü Sayı % 
Otel 14 7,8 
Pansiyon 3 1,7 
Lokanta 28 15,6 
Bakkal 43 24,0 
Manav 6 3,4 
Kasap 26 14,5 
Fırın 16 8,9 
Kahvehane 25 14,0 
Market 3 1,7 
Berber 4 2,2 
Taşımacılık şirketi 2 1,1 
Hediyelik eşya satıcısı 1 0,6 
Elektrikçi 2 1,1 
Tuhafiyeci 3 1,7 
İnşaat malzemesi satıcısı 3 1,7 
Toplam 179 100 
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İşyerlerinin faaliyete başlama yılları tablo 117’de sorgulanmıştır. Bu 
sorgulamada temel olarak iki dönem esas alınmıştır. Bunlar 1980 yılı öncesi 
ve sonrasıdır. İşyerinin faaliyete başlaması ile dönem ayrımı arasındaki ilişki 
yaylaların işlevlerinin 1980’li yılların başından itibaren rekreasyon ve turizm 
ağırlıklı bir boyut kazanması ile ilgilidir. Buradaki varsayım 1980 sonrasında 
yaylalarda rekreasyon ve turizm işlevinin gelişmeye başlamasına paralel 
olarak faaliyete geçen işyerlerinin sayısının 1980 öncesindekilere oranla 
daha fazla olacağı yönündedir. Nitekim elde edilen bilgiler bu savı 
doğrulamıştır. Yaylalardaki 179 işyerinin yalnızca %26,2’si 1980 yılı ve 
öncesinde faaliyete başlamıştır. İşyerlerinin %73,8’inin faaliyete başlama 
dönemi 1980 sonrasıdır. Bu dönem içinde de günümüze en yakın yıllar olan 
2006-2010 yılları arasında faaliyete geçen işyerlerinin oranı %24 olup 1980 
yılı ve öncesinde faaliyete geçen tüm işyerlerinin oranına oldukça yakın bir 
değerdir.  

Bu sorudan sonra sorulan “İşyerinizin açılmasında bölgenizde gelişen 
yayla turizminin etkisi oldu mu?” sorusuna verilen cevaplar tablo 8’deki 
durumu daha da açıklığa kavuşturacak niteliktedir. Tablo 118’de bu soruya 
verilen cevaplar yer almaktadır.  

Tablo 117. İşyerlerinin faaliyete başlama yılı 
İşyerinin Faaliyete Başlama Yılı Sayı % 
1980 ve öncesi 47 26,2 
1981-1985 7 3,9 
1986-1990 18 10,1 
1991-1995 15 8,4 
1996-2000 29 16,2 
2001-2005 20 11,2 
2006-2010 43 24,0 
Toplam 179 100 

Ankete cevap verenlerin %47’si sahibi olduğu ya da çalıştığı işyerinin 
açılmasında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gelişen yayla turizminin etkisi 
olduğunu %52,8’i ise böyle bir etkinin olmadığını belirtmiştir (Tablo 118). 

 

Tablo 118. İşyerinin açılmasında yayla turizminin etkisi 
İşyerinin Açılmasında Bölgede Gelişen Yayla Turizminin Etkisi  Sayı % 
Evet 84 47,2 
Hayır 94 52,8 
Toplam 178 100 

Bilinmeyen: 1 
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Tablo 119’da işyerinin öz sermaye ile mi yoksa kredi kullanılarak mı 
açıldığı sorgulanmaktadır. Bunu sorgulamanın nedeni, turizmin gelişmeye 
başladığı bir bölgede işyeri sahiplerinin veya girişimcilerin ticari faaliyete 
başladıkları aşamada bu işi kendi öz sermayeleri ile mi yoksa kredi 
kullanarak mı yaptıklarını öğrenmektir. Görüşülen kişilerin  %87,6’sı bu 
soruya işyerinin öz sermaye ile açıldığı cevabını vermişlerdir.   Buna karşılık 
%7,3 oranında kredi kullanılarak; %2,8 oranında ise öz sermaye ve kredi 
birlikte kullanılarak açıldı cevabı bulunmaktadır. Buna göre yaylalardaki 
ticari işletmelerin %10,1’i kredi kullanmıştır.   

Tablo 119. İşyerinin açılmasında sermaye ve kredi kullanımı 
İşyerinin Açılmasında Sermaye ve Kredi 
Kullanım Durumu Sayı % 
Öz sermaye ile açıldı 156 87,6 
Kredi kullanılarak açıldı 13 7,3 
Öz sermaye ve kredi kullanılarak açıldı 5 2,8 
Diğer 4 2,3 
Toplam 178 100 

Bilinmeyen: 1 

Yayladaki işyerinde kaç kişinin çalıştığına ilişkin veriler Tablo 120’de 
değerlendirilmiştir. Bir kişinin çalıştığı işyeri oranı %39,1; 1-3 kişinin 
çalıştığı işyeri oranı ise %48’dir. Dolayısıyla 1-3 kişi aralığında çalışanın 
olduğu işyerlerinin toplam oranı %87,1’dir. Bu da yaylalardaki işyerlerinin 
büyük bölümünün küçük ölçekli işletmeler olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bunun yanında 7-10 kişinin çalıştığı bir işyeri, 20 kişiden fazla insanın 
çalıştığı işyeri oranı ise 1,7 olup bunların sayısı üçtür. Üç işyeri Kümbet 
Yaylası, Hıdırnebi Yaylası ve Işıklar Yaylası’nda turizme hizmet veren ikisi 
orta birisi büyük ölçekli konaklama tesisleridir.  

Tablo 120. İşyerlerinde çalışanların sayısı 
İşyerinde Çalışan Sayısı Sayı % 
1 kişi 70 39,1 
1-3 kişi 86 48,0 
4-6 kişi 19 10,6 
7-10 kişi 1 0,6 
20 kişiden fazla 3 1,7 
Toplam 179 100 

İşyerinde çalışanların nitelikleri ile ilgili olarak tablo 121’deki 
değerlendirme yapılmıştır. İşyerinde çalışanların %79,3’ü yalnızca işyeri 
sahibi olan aile bireylerdir. Bu durum tablo 120’deki verilerle birlikte 
değerlendirildiğinde yaylalardaki işyerlerinin büyük bölümünün küçük 
ölçekli ve bir kısmının aile işletmesi olduğu anlaşılmaktadır. İşyerlerinin 
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%4,5’inde yalnızca ücretli çalışanlar görev yapmaktadır. %16,2’sinde ise 
hem aile bireyleri hem de ücretli çalışanlar bulunmaktadır.   

 

Tablo 121. İşyerinde çalışanların nitelikleri 
İşyerinde çalışanlar  Sayı % 
Yalnızca işyerinin sahibi olan aile bireyleridir 142 79,3 
Yalnızca ücretli çalışanlardır  

8 4,5 
Hem aile bireyleri hem de ücretli çalışanlar 
vardır 29 16,2 
Toplam 179 100 

 

Tablo 122’de yaylalardaki işyerlerinin açık olduğu dönem 
sorgulanmıştır. Ankete katılanların %7,8’i işyerinin bütün yıl açık olduğunu 
%92,2’si ise yayla döneminde sezonluk olarak açıldığını belirtmiştir. 
Yaylalarda kış mevsiminde genel olarak ikamet eden kimse kalmamaktadır. 
Bu nedenle işyerinin kış döneminde açık olması beklenmez. Ancak Kümbet 
Yaylası esasında idari olarak bir köy yerleşmesi işlev bakımından yayla 
işlevine sahip olduğu için bütün yıl açık olan işyerlerinin Kümbet 
Yaylası’ndaki işyerlerinin bir bölümü olduğu düşünülmektedir.   

Tablo 122. İşyerinin açık olduğu dönem 
İşyerinin Açık Olduğu Dönem Sayı % 
 Bütün yıl açıktır 14 7,8 
Yayla döneminde sezonluk olarak açılmaktadır 165 92,2 
Toplam 179 100 

 

Araştırma alanında işyeri ve hizmet birimlerinin işlevi bakımından iki 
grup yayla bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yalnızca yaylanın kendi 
sakinlerine hizmet veren işyerlerinin bulunduğu yaylalardır. İkincisi ise 
çevresindeki yaylalar için daha merkezi konumda bulunan, pazar işlevi olan 
yaylalardır. Örneğin, Giresun Kümbet ve Bektaş yaylaları Gümüşhane 
Kadırga ve Kazıkbeli, Trabzon Düzköy Yaylası bu özelliğe sahip 
yaylalardır.  

Tablo 123’te yaylalardaki işyerlerinin bu durumu sorgulanmıştır. 
Ankete cevap verenlerin %35,4’ü işyerinin yalnızca bulundukları yaylaya 
hizmet verdiğini %64,6’sı ise bulunduğu yaylanın dışında çevredeki 
yaylalara da hizmet verdiğini ifade etmişlerdir.  
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Tablo 123. İşyerinin hizmet verdiği alanın sınırları  
İşyerinizin Hizmet Verdiği Alanın Sınırları Sayı % 
Yalnızca işyerinin bulunduğu yayla 
 63 35,4 
İşyerinin bulunduğu yaylanın yanısıra çevredeki 
başka yaylalar 115 64,6 
 
Toplam 178 100 

Bilinmeyen:1 

Tablo 124’te Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda son yıllarda 
gelişmekte olan turizmin işyerlerine olan etkisi değerlendirilmektedir. 
Görüşülen kişilerin %52’si turizmin işyerinin gelirini artırdığını ifade 
etmiştir. %14 oranındaki grup, işyerimin geliri azaldı; %35,7 oranındaki 
işyeri sahibi veya çalışanı işyerinin gelirinde bir değişiklik olmadığını beyan 
etmiştir. Burada dikkat çekici nokta ankete cevap verenlerin yarıdan biraz 
fazlasının turizmle işyeri geliri arasında olumlu bir bağ kurmuş olmasıdır.    

Tablo 124. Bölgedeki yayla turizminin işyerine etkisi 
Bölgedeki Yayla Turizminin İşyerine Etkisi Sayı % 
İşyerimin geliri arttı 93 52,0 
İşyerimin geliri azaldı 14 7,8 
İşyerimin gelirinde bir değişiklik olmadı 64 35,7 
Bir fikrim yok 8 4,5 
Toplam 179 100 

Görüşmede işyeri sahiplerine gelecek üç yıl içinde yayladaki mevcut 
işyerine ya da yeni bir işletmeye yatırım yapmak isteyip istemedikleri 
sorulmuş ve alınan cevaplar tablo 125’de değerlendirilmiştir. Verilen 
cevaplarda katılımcıların %36,9’u evet, %53,6’sı ise hayır şeklinde görüş 
bildirmiştir. Bu durumda katılımcıların %36,9’unun yaylada sürdürdüğü 
ticari faaliyeti gelir yönünden karlı bulduğu ve işini geliştirmek istediği 
söylenebilir.  

Tablo 125. İşyeri sahiplerinin gelecek üç yıl içinde yaylada mevcut veya yeni bir  işletmeye 
yatırım yapma düşüncesi 

İşyeri Sahiplerinin Düşüncesi Sayı % 
Evet 66 36,9 
Hayır 96 53,6 
Fikrim yok 17 9,5 
Toplam 179 100 
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İşyeri sahiplerine veya çalışanlarına yayladaki altyapı hizmetlerinin 
turizm için yeterli olup olmadığı sorulmuş, alınan cevapların dağılımı Tablo 
126’da verilmiştir. Ankete cevap verenlerin %87,1’i yayladaki altyapı 
hizmetlerinin turizm için yeterli olmadığı görüşündedir. %11,8 oranındaki 
grup ise altyapının turizm için yeterli olduğu görüşündedir. Dikkat çekici 
konu; yaylalardaki turizmin ticari boyutunu oluşturan işyeri sahip ve 
çalışanlarının %90’a yaklaşan bölümünün bulunduğu yayladaki altyapı 
hizmetlerinin turizm için yeterli olmadığı yönünde görüş bildirmesidir.  

Tablo 126. Yayladaki altyapı hizmetlerinin turizm için yeterliliği 
Yayladaki Altyapı Hizmetlerinin Turizm 
İçin Yeterliliği 

Sayı % 

Evet 21 11,8 
Hayır 155 87,1 
Fikrim yok 2 1,1 
Toplam 178 100 

Bilinmeyen:1 

İşyeri sahipleri ve çalışanlarının yayladaki turizm faaliyetlerinin 
gelecekteki durumu konusundaki düşünceleriyle ilgili sorulan sorunun 
cevapları Tablo 127’de yer almaktadır.  Ankete katılanların %55’i 
bulundukları yaylada turizmin gelecekte daha da gelişeceği yönünde görüş 
bildirirken %19,7’si turizmin bugünkü haliyle devam edeceği görüşündedir. 
Katılımcıların %16,9’u turizmin gelecekte gerileyeceğini düşünmekte, 
%8,4’ünün ise konu hakkında fikri bulunmamaktadır.  

Yaylalardaki işyeri sahipleri ya da çalışanlarının yarıdan fazlası 
yaylalarda turizmin gelecekte daha da gelişeceği yönünde iyimser bir görüşe 
sahiptir. Şüphesiz ki ticari işlerle uğraşan bu kişilerin bölgedeki kırsal 
turizmin geleceği hakkında böyle bir görüşe sahip olmaları onların bu 
konuda çaba göstermeleri için bir motivasyon kaynağı olacaktır.    

 

Tablo 127. İşyeri sahipleri ve çalışanlarının yayladaki turizm faaliyetlerinin gelecekteki 
durumu konusundaki düşünceleri    

Düşünceler Sayı % 
Turizm gelecekte daha da gelişecektir 98 55,0 
Turizm bugünkü haliyle devam edecektir 35 19,7 
Turizm gelecekte gerileyecektir 30 16,9 
Bir fikrim yok 15 8,4 
Toplam 178 100 

Bilinmeyen:1 



 157

Konaklama işletmelerine ilişkin bilgiler 

Bir alanda turizmin gelişiminde rol oynayan üç temel unsur; doğal veya 
kültürel çekicilikler, erişilebilirlik ya da ulaşım ve konaklama olanaklarının 
varlığıdır. Bu üç temel unsura sahip alanlarda doğru planlama ve turizm 
yönetimi ile turizmin gelişmesi mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan 
konaklama işletmeleri turizmin en önemli ögelerinden biridir. Yaylalardaki 
turizmin boyutu konusunda daha iyi fikir edinebilmek amacıyla işyerleri 
anketi içinde konaklama işletmeleri için ayrı bir bölüm açılarak sorgulama 
yapılmıştır.  

Tablo 128’de yaylalardaki konaklama işletmeleri olan otel ve 
pansiyonların turizm işletme belgesi olup olmadığı sorgulanmıştır. 
Yaylalardaki 17 konaklama tesisi içinde turizm işletme belgesi olan işletme 
oranı %29,4’tür. %70,6’sının böyle bir belgeye sahip olmadığı belirtilmiştir.    

Arazi çalışmaları sırasında konaklama işletmelerinde gözlemler 
yapılmıştır. Turizm işletme belgesine sahip olanlar dışındaki işletmelerin 
çoğu dış turizme hizmet verebilecek kaliteden uzaktır. Bu nedenle yalnızca iç 
turizme hizmet edebilmektedir.  Hatta bazıları iç turizm bakımından dahi son 
derece yetersizdir. 

 

Tablo 128. Yaylalardaki konaklama işletmelerinin belge durumu 
Tesisin Turizm İşletme  
Belgesi Var mıdır?   Sayı % 
Evet 5 29,5 
Hayır 12 70,6 
Toplam 17 100 

 

Yaylalardaki konaklama işletmeleri verdikleri hizmetler bakımından 
farklı işlevlere sahiptir. Tablo 129’da konaklama işletmelerinin bu özellikleri 
değerlendirilmiştir. İşletmelerin %52,9’unda yalnızca konaklama 
yapılmaktadır. Buna karşılık %17,6’sında konaklama olanağının yanısıra 
restoran da bulunmaktadır. %29,4’ünde ise konaklama, restoran ve eğlence 
birimleri bulunmaktadır. Bu tablodaki sonuçlar tablo 20’deki sonuçlarla 
örtüşmektedir. Nitekim konaklama işletmesinin sahip olduğu olanakların 
çeşitliliği bakımından beş tesis öne çıkmaktadır. Bunlar aynı zamanda turizm 
işletme belgesine sahip olan konaklama tesisleridir.  
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Tablo 129. Konaklama işletmelerinin sahip olduğu işlevler 
Konaklama İşletmesinin İşlevleri Sayı % 
Yalnızca konaklama yapılmaktadır 
 9 52,9 
Konaklama tesisi olmasının yanında restorana 
da sahiptir 3 17,6 
Konaklama+restoran+eğlence birimleri vardır 5 29,5 
 
Toplam 17 100 

Tablo 130’da yaylalardaki 17 konaklama işletmesinin oda sayıları 
değerlendirilmiştir.  

1-5 arasında odası olan tesis oranı %5,9; 6-10 arasında odası olan tesis 
oranı %47,1; 11-20 arasında odası olan tesis oranı %17,6; 31-40 arasında 
odası olan tesis oranı %5,9 ve 40’ın üzerinde odası olan tesis oranı 
%23,5’tir.  

Tablo 130. Konaklama işletmelerinin oda sayıları 
Oda sayısı Sayı % 
1-5 1 5,9 
6-10 8 47,1 
11-20 3 17,6 
31-40 1 5,9 
40 üzeri 4 23,5 
Toplam 17 100 

Tablo 131’de ise konaklama tesislerinin sahip oldukları yatak kapasitesi 
değerlendirilmiştir. Yatak sayısı 101 ve üzerinde olan konaklama 
işletmelerinin oranı %23,5’tir. 71-80 ve 41-50 arasında yatak kapasitesi 
olanlar %5,9 ile aynı orana sahiptir.  Tesislerin oda ve yatak sayıları arasında 
bir paralellik bulunmaktadır.  

Tablo 131. Konaklama işletmelerinin yatak sayıları 

Yatak sayısı Sayı % 
1-10 1 5,9 
11-20 4 23,5 
21-30 3 17,6 
31-40 3 17,6 
41-50 1 5,9 
71-80 1 5,9 
101+ 4 23,5 
Toplam 17 100 
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Konaklama işletmelerinde bir yıl içinde konaklayan ortalama kişi 
sayısının dağılımı tablo 132’de yer almaktadır. Şüphesiz ki konaklayan kişi 
sayısı tesisin oda ve yatak kapasitesi ile doğru orantılıdır. Bu nedenle sayıca 
diğerlerine göre daha az olan ancak konaklama kapasitesi yüksek olan 
tesislerde konaklama miktarı daha yüksek oranda olacaktır.  

 

Tablo 132. Konaklama işletmelerinde bir yıl içinde konaklayan ortalama kişi sayısı 
Konaklayan Kişi Sayısı Sayı % 
1-100 5 29,5 
101-500 6 35,2 
501-1000 3 17,6 
1001-3000 1 5,9 
3001-15000 1 5,9 
15000 1 5,9 
Toplam 17 100 

Yaylalardaki konaklama işletmelerinde kişilerin ortalama geceleme 
sayılarının dağılımı tablo 133’te yer almaktadır. Buna göre en az geceleme 
süresi olan 1-3 geceleme yapılan tesislerin oranı en yüksektir (%64,7). Bunu 
%17,6 oranla 4-6 geceleme yapılan işletmeler izlemektedir. Ortalama 11-15 
gecelemenin yapıldığı konaklama işletmelerinin oranı %5,9; 15 ve daha 
yukarı sayıdaki gecelemelerin yapıldığı işletmelerin oranı ise %11,8’dir.  

 

Tablo 133. Konaklama işletmelerinin ortalama geceleme sayısına göre dağılımı 
Ortalama Geceleme Sayısı Sayı % 
1-3 11 64,7 
4-6 3 17,6 
11-15 1 5,9 
15+ 2 11,8 
Toplam 17 100 

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda bulunan konaklama 
işletmeleri farklı kesimlerden ziyaretçilere hizmet vermektedirler. Bu 
nedenle tablo 134’de işletmelerin çoğunlukla hangi ziyaretçilere hizmet 
verdikleri sorgulanmıştır. İşletmelerin büyük çoğunluğu (%52,9) yalnızca 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşayanlara bölgesel düzeyde hizmet 
vermektedirler. Konaklama işletmelerinin %23,5’i bölge dışındaki illerden 
gelenlere; %5,9’u yabancı turistlere; %17,6’sı ise bunların tümüne birden 
hizmet vermektedirler. Yaylalardaki konaklama işletmelerinin hizmet 
verdikleri hedef kitleler aynı zamanda bu işletmelerinin hizmet kalitesi 
konusunda bir ölçüde fikir verebilmektedir.  
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Tablo 134. Konaklama işletmelerinin hizmet verdiği ziyaretçi kitlesi 
Hizmet Verilen Ziyaretçi Kitlesi Sayı % 
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanlar 9 52,9 
Bölge dışındaki illerden gelenler 4 23,5 
Yabancı turistler 1 5,9 
Bunların tümü 3 17,6 
Toplam 17 100 

Konaklama işletmelerinde yapılan görüşmelerde “Tesiste çalışanlar 
kendi konusunda tecrübeli ve profesyonel kişiler midir?” sorusu sorulmuş, 
alınan cevapların dağılımı tablo 135’te gösterilmiştir. Bu soruya %47,1 
oranında evet, %52,9 oranında hayır cevabı alınmıştır. Bu cevaplar, 
yaylalardaki konaklama işletmelerinin yarıya yakının çalışanlarının 
yaptıkları işlerde deneyimsiz ve profesyonel olmayan kişilerden oluştuğunu 
ortaya koymaktadır.  

 

Tablo 135. Konaklama işletmelerinde çalışanların deneyim ve   profesyonellik durumları 

 
Çalışanlarda Deneyim ve 
Profesyonellik 

Sayı % 

Evet 8 47,1 
Hayır 9 52,9 
Toplam 17 100 

 

Tablo 136’da yaylalardaki konaklama işletmelerine ait web sayfasının 
varlığı veya yokluğu sorgulanmıştır. Bu da yine işletmelerin niteliği 
hakkında bilgi edinebilmek amacıyla yapılan bir sorgulamadır. Alınan 
cevaplara göre konaklama işletmelerinin %35,3’üne ait bir web sayfası 
mevcutken %64,7’sinin web sayfası olmadığı anlaşılmaktadır. Şüphesiz ki 
bu rakamlar konaklama işletmelerinin niteliği konusunda çok önemli bir 
ipucu vermektedir. Turizm sektörü, iletişim araçlarının en yoğun kullanıldığı 
sektörlerden birisi olmasına karşın yaylalardaki konaklama işletmelerinin 
çoğunun web sayfasının bulunmaması, bu işletmelerin mevcut olanakları ile 
yerel veya bölgesel düzeyde sınırlı hizmet verebilen yerler olduğuna işaret 
etmektedir.   

Tablo 136. Konaklama işletmelerinin web sayfası varlığı 
Tesise Ait  Web Sayfası Sayı % 
Evet 6 35,3 
Hayır 11 64,7 
Toplam 17 100 
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4.5.3. Ziyaretçilere İlişkin Değerlendirme 

Çalışmanın bu bölümünde yaylalarda ziyaretçi olanlara ilişkin 
değerlendirme yapılmıştır. Çalışma sırasında toplam 278 ziyaretçi ile 
görüşülmüştür. Tablo 137’de ziyaretçilerle görüşmelerin yapıldığı yayla 
gruplarının dağılımı; Tablo 138’da görüşmelerin yapıldığı iller ve her 
yayladaki anket sayısı; Tablo 139’da ise anketlerin illere göre dağılımı 
görülmektedir.  

                Tablo 137. Ziyaretçilerle görüşmelerin yapıldığı yayla grupları 
Yayla Grubu Sayı % 
1 110 39,6 
2 65 23,4 
3 66 23,7 
4 37 13,3 
Toplam 278 100 

         Tablo 138. Ziyaretçilerle görüşmelerin yapıldığı yaylalar ve anket sayıları 
Yayla Adı Anket Sayısı % 

Aktaş Yaylası 18 6,4 
Alazlı Yaylası 3 1,1 
Alistre Yaylası 16 5,8 
Bektaş Yaylası 7 2,5 
Davunlu Yaylası 5 1,8 
Düzköy Yaylası 5 1,8 
Eskale Yaylası 17 6,1 
Göbel Yaylası 8 2,9 
Göktepe Yaylası 2 0,7 
Gölcüğez Yaylası 7 2,5 
Hıdırnebi Yaylası 21 7,6 
Hırsafa Yaylası 11 4 
Işıklar Yaylası 10 3,6 
Kadırga Yaylası 12 4,3 
Karadağ Yaylası 7 2,5 
Kazıkbeli Yaylası 49 17,6 
Kulakkaya Yaylası 16 5,8 
Kurtulmuş Yaylası 4 1,4 
Kümbet Yaylası 41 14,7 
Pancarbeleni Yaylası 6 2,2 
Şeyh Yaylası 6 2,2 
Yaylabaşı Yaylası 7 2,5 
Toplam 278 100 
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Tablo 139. Ziyaretçilerle görüşmelerin yapıldığı iller 
İller Sayı % 
Giresun 90 32,4 
Gümüşhane 107 38,5 
Trabzon 81 29,1 
Toplam 278 100 

 

Anketin uygulandığı ziyaretçi kişi ile ilgili veriler 

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane’ye bağlı yaylardan 22‘sinde toplam 
278 ziyaretçi ile yüzyüze görüşme yapılmıştır. Bu ziyaretçilerin % 67,3’ü 
erkek ve %32,7’si ise kadındır (Tablo 140). 

 

Tablo 140. Anket uygulanan kişilerin demografik ve diğer özellikleri 
Demografik ve diğer özellikler Sayı % Toplam 

 
Cinsiyet 
 

Erkek 
Kadın 

187 
91 

67,3 
32,7 

278 

Yaş grubu 
 

18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65+ 

24 
43 
59 
70 
58 
23 

8,7 
15,5 
21,3 
25,3 
20,9 
8,3 

277 
Bilinmeyen:1 

Eğitim durumu 
 

Hiç okula gitmemiş 
İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Üniversite mezunu 
Yüksek lisans ve doktora 

21 
105 
37 
69 
45 
1 

7,5 
37,8 
13,3 
24,8 
16,2 
0,4 

278 

Medeni 
durumu 

Evli 
Bekar 
Boşanmış 
Dul 

224 
45 

3 
6 

80,6 
16,2 
1,1 
2,1 

278 

Görüşülen kişilerin yaş dağılımlarına bakıldığında, 45-54 yaş 
üzerindeki yaş grubunda yer alanların oranı diğer yaş gruplarına göre daha 
yüksektir (%25,3). Bunu sırasıyla 35-44 yaş (%21,3) ve 55-64 yaş (%20,9) 
izlemektedir. Oran daha alt yaş gruplarına doğru ve 65 yaş üzerinde 
olanlarda giderek azalmaktadır.  

Görüşülen kişilerin eğitim durumları değerlendirildiğinde; ilkokul 
mezunu olanların oranı çoğunluktadır (%37,8). Bunu %24,8 oranla lise 
mezunları ve %16,2 oranla üniversite mezunları izlemektedir Okula 
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gitmemiş kişilerin %66,7’i okuryazar değildir. %33,3’ü ise hiç okula 
gitmediği halde okuryazardır. Ziyaretçiler arasında üniversite mezunlarının 
%16,2 oranla yer alması dikkat çekicidir. Lise mezunu olanlarla üniversite 
mezunlarının toplam oranı %41’dir. Bu da yaylayı değişik amaçlarla ziyarete 
gelenlerin önemli bir bölümünün eğitim düzeylerinin yüksek olduğunu 
göstermektedir.  

Ziyaretçilerin medeni durumları değerlendirildiğinde; %80,6 ‘sının evli, 
%16,’sının bekâr, %2,2’sinin dul ve %1,1’inin boşanmış olduğu 
anlaşılmaktadır (Tablo 140). 

Tablo 141’de ziyaretçilerin mesleklerine göre oransal dağılımı 
görülmektedir. Ankete cevap veren kişilerin mesleği değerlendirildiğinde en 
büyük oranı %35,4 ile özel sektör çalışanları, bunu %21,7 ile emekliler ve % 
18,8 ile ev kadınları izlemektedir. Kamu çalışanları ile çiftçilerin oranı 
nispeten düşük düzeydedir.  

 

Tablo 141. Ziyaretçilerin mesleği 

Meslek Sayı % 

Çiftçi 12 4,3 

Kamu çalışanı 32 11,6 

Özel sektörde çalışan 98 35,4 

Emekli 60 21,7 

Öğrenci 14 5,1 

Ev kadını 52 18,8 

İşsiz 9 3,2 

Toplam 277 100 

(n=278); Bilinmeyen: 1 

 

Tablo 142’de ziyaretçilerin sürekli yaşadığı yerlerin adları 
görülmektedir. Ankete cevap verenlerin %90,5’i Türkiye’de, %9,5’i ise 
yurtdışında yaşamaktadır. Yurtdışında yaşayan ziyaretçilerin bir bölümü 
yaşadıkları ülkenin, bir bölümü ise kentin adını vermişlerdir. Yurtdışında 
yaşayanların tümü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ziyaretçiler arasında 
yabancı bulunmamaktadır.  Türkiye’de yaşayan ziyaretçiler arasında en 
yüksek oranı %28 ile İstanbul’da yaşayanlar oluşturmaktadır. Bunu %15,4 
oranla Trabzon’da yaşayanlar izlemektedir. 
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Tablo 142. Ziyaretçilerin sürekli yaşadığı yer 
Yer Sayı % 
Adana 1 0,4 
Almanya 4 1,4 
Ankara 5 1,8 
Antalya 3 1,1 
Avustralya 1 0,4 
Avusturya 1 0,4 
Aydın 1 0,4 
Bakü 4 1,4 
Berlin 2 0,7 
Bursa 5 1,8 
Erzincan 2 0,7 
Frankfurt 2 0,7 
Fransa 1 0,4 
Gaziantep 1 0,4 
Giresun 75 27 
Gümüşhane 2 0,7 
Hakkari 1 0,4 
Hollanda 1 0,4 
İstanbul 78 28,0 
İzmir 6 2,1 
İzmit 3 1,1 
Kocaeli 13 4,6 
Lauvierre 1 0,4 
Ordu 1 0,4 
Paris 5 1,8 
Rize 3 1,1 
Sakarya 1 0,4 
Samsun 2 0,7 
Strazburg 1 0,4 
Tacikistan 1 0,4 
Trabzon 43 15,4 
Viyana 2 0,7 
Yalova 2 0,7 
Yozgat 1 0,4 
Zonguldak 3 1,1 
Toplam 278 100 

(n=278) 
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Tablo 143’de ziyaretçilerin düzenli bir gelirlerinin olup olmadığına 
ilişkin bilgi yer almaktadır. Ziyaretçilerin  %79,1’inin düzenli geliri 
mevcutken %20,9’unun düzenli bir geliri yoktur. 

Tablo 143. Ziyaretçilerin düzenli bir geliri olup olmadığı 
Ziyaretçilerin Düzenli Geliri Olup 
Olmadığı 

Sayı % 

Evet 220 79,1 
Hayır 58 20,9 
Toplam 278 100 

(n=278) 

Tablo 144’de görüldüğü gibi ziyaretçilerin %49’u 750-1500 TL 
arasında aylık gelire sahiptir.  %21,9’u 1501-3000 TL arası gelire sahip iken 
750 TL’den az gelire sahip olanların da oranı %17’dir. 3001-5000TL arası 
gelir grubunun oranı ise  %7,3’dür. 

Tablo 144. Ziyaretçilerin aylık gelir durumu 
Aylık gelir Sayı % 
750 TL'den az 42 17 
750-1500 TL arası 121 49 
1501-3000 TL arası 54 21,9 
3001-5000 TL arası 18 7,3 
5001-10000 TL arası 9 3,6 
10001 TL ve üzeri 3 1,2 
Toplam 247 100 

(n=278); Bilinmeyen: 31 

Yayla ziyaretine ilişkin bilgiler 

Bu bölüm altında yayla ziyaretine ilişkin bulgular 
değerlendirilmektedir.  Genellikle yayla ziyaretinde bulunan kişilere 
ziyaretleri konusunda faklı tip sorular yöneltilmiştir. Tablo 145‘de 
ziyaretçilerin Doğu Karadeniz Bölgesi'ne ilk kez mi geldikleri 
sorgulanmıştır. Bu soruya evet diyenler %11,9’dur. Buna göre ziyaretçilerin 
%88,1’inin bölgeye olan ziyaretlerinin sayısı birden fazladır. 

Tablo 145. Ziyaretçilerin Doğu Karadeniz Bölgesi'ne ilk kez gelip gelmedikleri 
Cevaplar Sayı % 
Evet 33 11,9 
Hayır 245 88,1 
Toplam 278 100 

(n=278) 
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Tablo 146’da Doğu Karadeniz Bölgesi’nde birden fazla kez gelen 
ziyaretçilerin kaçıncı kez bulunduğu yaylaya geldiği sorgulanmıştır. Alınan 
cevaplardan da görüldüğü gibi ziyaretçilerin %83’ü pek çok kez geldim 
cevabını vermiştir.  Ziyaretçilerin yaylaya gelişteki motivasyonları ve 
konaklama biçimleri bilinmemekle beraber pek çok kez yaylaya gelmiş 
olmaları yayla ziyaretine olan talebin boyutunu belirtmesi bakımından dikkat 
çekicidir. 

Tablo 146. Ziyaretçilerin yaylaya kaçıncı gelişleri 
Ziyaretçilerin Yaylaya Geliş Sayısı Sayı % 
İkinci geliş 16 6,5 
Üçüncü geliş 8 3,2 
Dördüncü geliş 14 5,7 
Beşinci geliş 4 1,6 
Pek çok kez geldim 205 83 
Toplam 247 100 

(n=278); Bilinmeyen:31 

Tablo 147’de ziyaretçilerin yaylaya geliş nedenlerinin doğrudan 
bulundukları yaylayı ziyaret etmek amacıyla mı yoksa yayla ziyaretinin 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yapılan gezinin bir parçası mı olduğuna ilişkin 
verilen cevaplar yer almaktadır. Bu cevaplara göre ziyaretçilerin %80,9’u 
yalnızca bulunduğu yaylayı ziyaret etmek için geldiklerini; %19,1’i ise 
yaylaya geliş nedenlerinin Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yapılan gezinin bir 
parçası olduğunu ifade etmişlerdir. Yalnızca bulundukları yaylayı gezmek, 
dinlenmek vb. amaçlarla ziyaret edenlerin oranının %80,9 gibi oldukça 
yüksek oranda olması, yaylaların rekreasyon ve turizm bakımından önemli 
çekicilikler olduklarının bir göstergesidir.  

Tablo 147. Ziyaretçilerin gezi programlarının niteliği 
Gezi Programının Niteliği Sayı % 
Yalnızca bu yaylayı ziyaret etmek için 225 80,9 
Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yapılan gezinin bir 
parçası 

53 19,1 

Toplam 278 100 

(n=278) 

Tablo 148’de ziyaretçilerin yaylaya yaptıkları seyahatte kullandıkları 
ulaşım tipi sorgulanmıştır. Ziyaretçilerin %93,9’u ulaşımı karayolu ile 
gerçekleştirmiştir. Seyahatlerinde karayolu ve havayolunu birlikte 
kullananların oranı %5’tir. Bu sonuç Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarına 
yapılan seyahatlerde Türkiye genelindeki ulaşım tercihinde olduğu gibi 
%90’ın üzerinde bir oranla karayolunun tercih edildiğini göstermektedir.   
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Tablo 148. Ziyaretçilerin yaylayı da kapsayan seyahatlerinde tercih ettikleri ulaşım türü 
Ulaşım Türü Sayı % 
Karayolu 261 93,9 
Havayolu 3 1,1 
Karayolu ve havayolu birlikte 14 5,0 
Toplam 278 100 

(n=278) 

Tablo 149’da ziyaretçilerden yaylaya ulaşmak için yaptıkları 
seyahatlerinde karayolunu tercih edenlerin kullandıkları ulaşım araçları 
görülmektedir. Buna göre ziyaretçilerin % 65’i otomobil, %16,8’i otobüs ve 
%15,7’si de minibüs ile seyahatini gerçekleştirmiştir.  

           Tablo 149. Seyahatlerin karayolunu kullanan ziyaretçilerin ulaşım araçları  
Ulaşım Aracı Sayı % 
Otomobil 178 65,0 
Minibüs 43 15,7 
Otobüs 46 16,8 
Kamyonet 3 1,1 
Diğer 4 1,4 
Toplam 274 100 

(n=275); Bilinmeyen=1 

Ziyaretçilere sorulan “Bu ziyaretinizde yaylada konaklıyor musunuz?” 
sorusunun cevapları tablo 150’de yer almaktadır. Ankete cevap verenlerin 
%75,9’u bu soruya “evet” cevabı vermesine karşılık %24,1’i ise “hayır, 
günübirlik geldim” ifadesinde bulunmuştur. Dolayısıyla yayla 
ziyaretçilerinin yaklaşık 3/4’ü yaylada konaklama yaparken 1/4'ünün ziyareti 
günübirliktir.   

Tablo 150. Ziyaretçilerin yaylada konaklama durumu 
Cevaplar Sayı % 
Evet 211 75,9 
Hayır, günübirlik geldim 67 24,1 
Toplam 278 100 

(n=278) 

Tablo 151’de ziyaretçilerin yaylada konaklama süreleri 
değerlendirilmiştir. Yaylada 1-3 günlük süreyle kalanların oranı %25,6’dır. 
Yaylada 7-10 günlük konaklama yapanların oranı da %19’dur. Konaklama 
süresi içinde 30 günden fazla konakladıklarını beyan edenler %17,1’dir. 
Genel bir değerlendirme yapıldığında 1-10 gün aralığında konaklama 
yapanların oranı %55’tir. Bu da ziyaretçilerin yarıdan fazlasının yayla 
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ziyaretinde konaklama süresinin on günü aşmadığını göstermektedir. 11-15 
gün ile 16-20 gün arasında konaklama yapanların oranı diğerlerine göre 
düşüktür. Konaklama süresi yirmi günün üzerine çıkmaya başlaması ile 
konaklayanların oranı tekrar artış göstermektedir.   

Tablo 151. Ziyaretçilerin yaylada konaklama süresi 
Konaklama Süresi (gün)  Sayı % 
1-3  54 25,6 
4-6  22 10,4 
7-10  40 19,0 
11-15 19 9,0 
16-20  16 7,6 
21-30  24 11,3 
30 günden fazla 36 17,1 
Toplam 211 100 

(n=211) 

Yaylalarda konaklayan ziyaretçilerin konaklama yerleri farklılık 
göstermektedir. Tablo 152’de ziyaretçilerin konaklama yerleri ele alınmıştır. 
Konaklama yapan ziyaretçilerin %75,4’ü arkadaş ve akraba yanında, 
%11,8’i otel ve pansiyonda konakladıklarını beyan etmişlerdir. Buna göre 
ziyaretçilerin 3/4’ü arkadaş ve akraba yanında konaklamaktadır. Bu durum 
iki nedeni akla getirmektedir. Birincisi yaylalarda ziyaretçiler için yeterli 
konaklama tesisi olmamasıdır ki, bu güçlü bir olasılıktır. Zira yaylaların 
işlevleriyle ilgili bölüm anlatılırken belirtildiği gibi, bazı yaylalarda turizm 
konusunda hizmet verecek birimler bulunmasına karşılık yaylaların çoğu bu 
olanaktan yoksundur. İkinci neden olarak; ülkemizin kırsal kesiminde akraba 
ve dostluk ilişkileri güçlü olduğu için ziyaretçilerin konaklama tercihlerini 
bu yönde kullanmış olabilecekleri düşünülmektedir.    

Tablo 152. Ziyaretçilerin konaklama yerleri 
Konaklama Yeri  Sayı % 
Otel/pansiyon 25 11,8 

Arkadaş/akraba yanı 159 75,4 
Çadır/karavan 7 3,3 
Diğer 20 9,5 
Toplam 211 100 

(n=211) 

Yaylaları ziyaret eden kişilere yaylayı çekici kılan özelliğin ne olduğu 
sorulmuş olup alınan cevapların dağılımı tablo 153’te yer almaktadır. Bu 
soruya verilen cevaplarda yayladaki doğal güzellikler %31,7; yaylanın 
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kültürel değerleri %7,6; kırsal yaşam tarzı %1,1 orana sahiptir. Anketi 
cevaplayanların  %59,4’ü ise bu özelliklerin tümünü yaylayı çekici kılan 
faktörler olarak değerlendirmiştir. 

Tablo 153. Ziyaretçiler için yaylayı çekici kılan faktörler 
Yaylayı Çekici Kılan Faktörler Sayı % 
Yayladaki doğal güzellikler 88 31,7 
Yaylanın kültürel değerleri 21 7,5 
Kırsal yaşam tarzı 3 1,1 
Bunların tümü 165 59,3 
Diğer 1 0,4 
Toplam 278 100 

(n=278) 

Yaylalardaki ziyaretçiler çeşitli amaçlar için yaylaya gelmişlerdir. Tablo 
154’te ziyaretçilerin yaylayı ziyaretlerindeki temel amaçları sorgulanmıştır. 
Bu soruya verilen cevaplar içinde %29 ile akraba, eş dost ziyareti en yüksek 
orana sahiptir. Bunu %21 oranla dinlenmek ve %20,6 oranla doğal 
güzellikleri görme isteği izlemektedir. Tablo tümüyle incelendiğinde 
ziyaretçilerin yayla ziyaretlerinin temel amacının rekreasyon olduğu 
anlaşılmaktadır. Tablo aynı zamanda yaylalardaki rekreasyonel 
etkinliklerdeki çeşitliliği yansıtmakta olup, etkinlikler doğa temellidir.  

Tablo 154. Ziyaretçilerin yaylayı ziyaretinin temel amacı 
Ziyaretçilerin Yaylayı Ziyaret Amacı Sayı % 
Doğu Karadeniz Bölgesi’ni görmek ve tanımak 21 7,6 
Yaylaları görmek ve tanımak 12 4,3 
Doğal güzellikleri görme isteği 57 20,6 
Yayla ve yaylacılık kültürünü görme tanıma isteği 11 4,0 
Yayla şenliğine/festivaline katılmak 24 8,7 
Akraba, eş, dost ziyareti 81 29,2 
Dinlenmek 60 21,6 
Fotoğraf çekme 1 0,4 
Manzara seyretmek 5 1,8 
Piknik yapmak 2 0,7 
Diğer 3 1,1 
Toplam 277 100 

(n=278); Bilinmeyen:1 

Tablo 155’te ziyaretçilerin yaylayı ziyaret etmesinde en çok hangi 
faktörün etkisi olduğu değerlendirilmektedir. Ankete cevap verenlerin % 
36,7’sında çevremdekilerin önerisi etkili olmuştur düşüncesi hakim iken 
%53,2’sinde çok faklı diğer faktörlerin etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
Ziyaretçilerde etki derecesi bakımından televizyon  (%2,9) ve gazetelerin 
(%1,5)  oranı oldukça düşüktür. 
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Tablo 155. Ziyaretçilerin yaylayı ziyaret etmelerinde etkili olan faktör 
Ziyarette Etkili Olan Faktör Sayı % 

Televizyon programları 8 2,9 
Gazete, dergi vb. kaynaklar 4 1,5 
Internet 2 0,7 
Çevremdekilerin önerisi 101 36,7 
Diğer 160 58,2 
Toplam 275 100 

(n=278); Bilinmeyen: 3 

Tablo 156’da ziyaretçilerin yaptıkları bu geziyi kimlerle yaptığı 
sorgulanmıştır. Ankete cevap verenlerin %65,3’ü ailesi ile birlikte gezide 
iken %16,2’de tek başına geziye çıktığını belirtmiştir. Geziye arkadaş grubu 
ile katılanların oranı %9,7’dir. Bu oranlar yaylalara yapılan gezinin ağırlıklı 
olarak bir aile programı olduğunu ortaya koymaktadır.  

Tablo 156. Ziyaretçilerin geziye katılma şekli 
Geziye Katılma Şekli Sayı % 
Tek başıma 45 16,3 
Ailemle birlikte 181 65,3 
Arkadaş grubu ile 27 9,7 
Akraba/yakınlarımla birlikte 24 8,7 
Toplam 277 100 

(n=278); Bilinmeyen:1 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son yıllarda iç turizm gelişmekte olup 
turizm şirketleri tarafından bölgeye paket turlar düzenlenmektedir. Özellikle 
bu durumu sorgulayabilmek amacıyla ankete katılanlara gezinin bireysel bir 
program mı yoksa bir seyahat acentesinin tur programına katılarak mı 
gerçekleştiği sorulmuştur. Ziyaretçilerin %99,3’ü gezisinin bireysel bir 
program olduğunu %0,7si ise seyahat acentesi tarafından düzenlenen bir tur 
programına katıldığını ifade etmiştir (Tablo 157). 

Tablo 157. Ziyaretçilerin gezi programlarının niteliği 
Gezi Programının Niteliği Sayı % 
Bireysel bir programdır 276 99,3 
Bir seyahat acentesinin  
tur programına katılıyorum 

2 0,7 

Toplam 278 100 
(n=278) 

Tablo 158’de ziyaretçilerin ziyaret ettikleri yaylanın genel olarak 
verdiği memnuniyet derecesi sorgulanmıştır. Ziyaretçilerin %63,6’sında 
memnuniyet derecesi çok yüksek düzeyde;  %23,4’ünde yüksek, 
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%11,2’sinde orta ve %1,8’inde ise memnuniyet derecesi az şeklinde 
belirlemiştir. Verilen cevaplar içinde memnuniyet derecesi çok yüksek ve 
yüksek olanların toplamı %87’dir. 

Tablo 158. Ziyaret edilen yaylanın ziyaretçilere verdiği memnuniyet derecesi 
Memnuniyet Derecesi Sayı % 

Az 5 1,8 
Orta 31 11,2 
Yüksek 65 23,4 
Çok yüksek 177 63,6 
Toplam 278 100 

(n=278) 

Tıpkı konaklama olanaklarının rekreasyon ve turizm için önemli olması 
gibi ulaşım olanakları da bu konuda aynı öneme sahiptir. Ziyaretçilerin 
yaylaya ulaşım için yolların yeterli olup olmadığı konusundaki düşünceleri 
tablo 159’da değerlendirilmiştir. Ankete cevap verenlerin %36,3’ü ulaşım 
için yayla yollarını yeterli bulurken yetersiz görenlerin oranı % 61,9’dur. Bu 
sonuç ziyaretçilerin önemli bir kesiminin yaylalara ulaşım konusunda yolları 
yetersiz buldukları anlamına gelmektedir.  

Tablo 159. Ziyaretçilerin yaylaya ulaşım için yollar hakkındaki düşünceleri 
Düşünceler Sayı % 

Yeterli 101 36,3 
Yetersiz 172 61,9 
Bir fikrim yok 5 1,8 
Toplam 278 100 

(n=278) 

Yol koşullarını yetersiz görenlere, “Yolların iyileştirilmesini ister 
misiniz?” sorusu sorulmuş, cevapların dağılımı tablo 160’da verilmiştir.  Bu 
soruya “evet” diyenlerin oranı %94,9’dur. Dolayısıyla yayla yollarının genel 
olarak iyileştirilmesi konusunda ziyaretçilerden gelen yüksek bir talep 
sözkonusudur.  

Tablo 160. Ziyaretçilerin yolların iyileştirilmesi konusundaki düşünceleri 
Yolların İyileştirilmesi Konusundaki Düşünce Sayı % 
Evet 168 94,9 
Hayır 9 5,1 
Toplam 177 100 

(n=177) 
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Tablo 161’de ziyaretçilere sorulan “Yayladaki doğal çevrenin yeterince 
korunmuş olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar 
değerlendirilmiştir. Ankete katılanların %59,7’si bu soruya “hayır” %36,2’si 
ise “evet” cevabı vermiştir. Bu sonuç ziyaretçilerin önemli bir bölümünün 
yayladaki doğal çevrenin yeterince korunmadığı düşüncesi taşıdıkları 
anlamına gelmektedir.  

 Tablo 161. Ziyaretçilerin yayladaki doğal çevrenin yeterince korunup korunmadığına 
ilişkin düşünceleri 

Düşünceler Sayı % 

Evet 97 36,2 
Hayır 160 59,7 
Bir fikrim yok 11 4,1 
Toplam 268 100 

(n=278); Bilinmeyen:10 

 

Ziyaretçilere sorulan bir başka soru ise yayladaki yapılara bakıldığında 
geleneksel yöre mimarisinin özelliklerinin yeterince korunmuş olduğunu 
düşünüp düşünmedikleridir. Tablo 162’de bu soruya verilen cevaplar 
değerlendirilmiştir. Bu soruya hayır cevabını verenlerin oranı %69,4’dür. 
%25,2’si için ise cevap evet olmuştur. Fikrim yok beyanında bulunanların 
oranı da %5,4’dür. Bir önceki soruda ziyaretçilerin %59,7’si yaylalarda 
doğal çevrenin yeterince korunmadığını düşünürken kültürel çevrenin 
korunmadığını düşünenlerde bu oran daha da artarak %69,4’e ulaşmıştır. Her 
iki soruya verilen cevaplar birlikte değerlendirildiği takdirde ziyaretçilerin 
önemli bir bölümü yaylalarda gerek doğal gerekse kültürel çevrenin 
korunmadığı düşüncesini taşıdıkları anlaşılmaktadır. Nitekim elde edilen bu 
bilgi yaylalarda arazi kullanımı ve işlev değişikliği sonucunda ortaya çıkan 
ve proje çalışmaları sırasında arazide yapılan gözlemler sonucunda 
belirlenen çevre sorunlarının varlığı bulgusunu desteklemektedir.  

Tablo 162. Ziyaretçilerin yayladaki geleneksel mimarinin yeterince korunup korunmadığına 
ilişkin düşünceleri 

Düşünceler Sayı % 

Evet 70 25,2 
Hayır 193 69,4 
Fikrim yok 15 5,4 
Toplam 278 100 

(n=278) 
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Ziyaretçilere, ziyaret ettikleri yaylada turizm için tesislerin yeterli olup 
olmadığı konusundaki düşünceleri sorulmuş, verilen cevaplar tablo 163’de 
değerlendirilmiştir. Ankete cevap verenlerin % 76,8’i tesisleri yetersiz 
bulmuştur. Buna karşılık %17,8’i yeterli , %4,7’si ise çok yeterli cevabı 
vermiştir. Dolayısıyla ziyaretçilerin 3/4'ü yaylalarda turizm bakımından 
tesislerin yetersiz olduğunu düşünmektedirler.  

Tablo 163. Ziyaretçilerin yaylalarda turizm için tesislerin yeterliliği konusundaki düşünceleri  
Tesislerin Yeterliliği Konusundaki Düşünceler Sayı % 
Çok yeterli 13 4,7 
Yeterli 49 17,8 
Yetersiz 212 76,8 
Bilmiyor 2 0,7 
Toplam 276 100 

(n=278); Bilinmeyen: 2 

Tablo 164’de Bir önceki soruya "Yetersiz" cevabı veren ziyaretçilerin 
yaylada kullanım açısından olmasını arzu ettikleri tesis veya unsurların neler 
olduğuna ilişkin düşünce ya da beklentileri yer almaktadır.  

       Tablo 164. Ziyaretçilerin yaylada kullanım açısından olmasını arzu ettikleri tesis veya 
unsurlar 

Tesisler/hizmetler Gerekli değil Gerekli Çok 
Gerekli 

Bilmiyorum Toplam 

Alt yapı eksiklikleri 
tamamlanmalı 

7,0 48,1 43,9 0,9 100 

Konaklama tesisi (otel/pansiyon) 7,0 54,7 37,4 0,9 100 

Cafe, restoran, çay bahçesi, büfe 17,3 58,4 23,4 0,9 100 
 WC, telefon kulübesi, tanıtım 
levhaları, çöp kutuları, 
aydınlatma 

7,5 55,6 36,4 0,5 100 

Hediyelik eşya ve yöresel 
yiyeceklerin olduğu satış 
birimleri 

16,8 57,0 25,2 0,9 100 

Evler restore edilip turizme 
açılmalı 

17,3 60,7 21 0,9 100 

Kamping alanı 20,7 53,5 22,1 3,8 100 
Piknik alanı 20,2 53,5 24,9 1,4 100 
Bakı noktaları 19,2 54,9 17,8 8,0 100 
Yürüyüş yolları 23,1 55,7 20,3 0,9 100 

(n=278) 

Altyapı eksikliklerinin tamamlanması ile ilgili olarak ziyaretçilerin 
%48,1’i gerekli, %43,9’u ise çok gerekli beyanında bulunmuşlardır. Bu 
durum ziyaretçilerin %90’dan fazlasının yaylalarda altyapı eksikliklerinin 
tamamlanmasını arzu ettiklerini ortaya koymaktadır.   
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Yaylalarda konaklama tesislerinin olmasının gerekli olduğunu düşünen 
ziyaretçilerin oranı %54,7 iken bu tür tesislerin çok gerekli olduğunu 
düşünenlerin oranı %37,4’tür. Dolayısıyla ziyaretçilerin %92,1’i yaylalarda 
otel, pansiyon vb. konaklama tesislerinin olmasını istemektedirler. 

Yaylalarda cafe, restoran, çay bahçesi, büfe vb. tesislerin gerekliliği 
konusunda ziyaretçilerin %58,4 gerekli, %23,4 oranında da çok gerekli 
olduğu konusunda görüş bildirmişlerdir. Bu tür sosyal kolaylıklara olan 
talebin oranı %81,8’dir.   

WC, telefon kulübesi, tanıtım levhaları, çöp kutuları, aydınlatma vb. 
unsurların yaylalarda olması konusunda ziyaretçilerin %55,6’sı gerekli, 
%36,4’ü ise çok gerekli beyanında bulunmuştur.  

Hediyelik eşya ve yöresel yiyeceklerin olduğu satış birimlerinin 
yaylalarda olmasını isteyen ziyaretçilerin %57’si bu talepleri için gerekli, 
%25,2’si ise çok gerekli ifadesi kullanmışlardır. Yaylalarda bu tür 
olanakların olması gerektiği konusunda görüş bildiren ziyaretçilerin toplam 
oranı %82,2’dir.   

Yaylalarda evlerin restore edilip turizme açılması konusunun gerekliliği 
konusunda %80,8 oranında olumlu görüş bildirilmiştir. Ayrıca yaylalarda 
kamping alanı, piknik alanı, bakı noktaları ve yürüyüş yollarının olması 
gerektiği konusunda ortalama olarak ziyaretçilerin %75’i gerekli/çok gerekli 
şeklinde görüş bildirmiştir.  

4.5.4.Yayla Kullanıcılarının Yayla Turizmine ve Çevreye İlişkin 
Görüş ve Düşünceleri 

Bu bölümde anketlerde hanehalkı reisi/temsilcisi, işyeri sahibi/çalışanı 
ve ziyaretçilere anketlerin son bölümünde uygulanan ve aynı sorulardan 
oluşan tutum ölçeğine ilişkin değerlendirme yapılacaktır. Tutum ölçeğinin 
temel amacı, yaylaları birlikte kullanan ancak yayladan yararlanma amacı 
farklı olan kullanıcıların yayla turizmine ve çevreye ilişkin görüş ve 
düşüncelerini öğrenmektir. Ölçekte yayla kullanıcılarının aynı konu 
hakkındaki görüşlerini karşılaştırabilmek amacıyla değerlendirme birarada 
yapılmıştır. Toplam yedi sorudan oluşan bu bölümde yayla kullanıcılarına 
turizmin yaylalar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri konusundaki görüş 
ve düşünceleri sorulmuştur.   

Yayla kullanıcılarına sorulan “Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 
yaylalarda son yıllarda turizmin gelişmesi konusundaki düşünceleriniz 
nedir?” sorusuna yayla kullanıcısı gruplar büyük oranda “olumlu 
buluyorum” cevabı vermişlerdir (Şekil 13). Üç farklı grupta yer alan 
kullanıcılar bu soruya olumlu cevap vermekle birlikte bu cevapta oransal 
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farklılıklar vardır. Hanehalkı temsilcilerinin %78,9’u; yayla ziyaretçilerin 
%85,6’sı bölgede son yıllarda turizmin gelişmesini olumlu bulurken bu oran 
yaylardaki işyeri sahibi ve çalışanlarında %92,7’ye çıkmaktadır. Yaylalardaki 
her türlü ticari işletmenin turizmin gelişmesinden daha fazla yarar sağladığı 
veya sağlayacağı düşüncesi ile bu soruya yüksek oranda olumlu cevabın 
verildiği düşünülmektedir.  

Aynı soruya verilen cevaplarda %10’un üzerideki bir oranla hanehalkı 
temsilcileri ve ziyaretçiler turizmin gelişmesini olumsuz bulduklarını 
belirtmişlerdir. Oran düşük olmakla birlikte bu da dikkate alınması gereken 
husustur. 

 

 
Şekil 13. Yayla kullanıcılarının Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda son yıllarda 

turizmin gelişmesi konusundaki görüş ve düşünceleri 

Yayla kullanıcılarına “Turizm Doğu Karadeniz Bölgesi için yeni bir 
gelir kaynağıdır” ifadesi hakkında görüş ve düşünceleri sorulduğunda; 
hanehalkı temsilcilerinin %64,4’ü; işyeri sahibi ve çalışanlarının %79,1’i ve 
ziyaretçilerin %73,6’sı “tamamen katılıyorum”  cevabı vermişlerdir (Şekil 
14). Bu soruda da üç grupta da turizmin Doğu Karadeniz Bölgesi için yeni bir 
gelir kaynağı olduğu konusuna tamamen katılanların oranının yüksek 
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olmasına karşın yaylalardaki işyeri sahibi ve çalışanlarının bu soruya diğer 
gruplardan daha yüksek oranda olumlu görüş bildirmeleri dikkat çekicidir. 
Aynı soruya “Biraz katılıyorum” cevabını verenlerin oranı hanehalkı 
temsilcilerinde %18,1; işyeri sahibi ve çalışanlarında %10,2 ve ziyaretçilerde 
%15,2 oranındadır. Bu görüşü bildirenler turizmin Doğu Karadeniz Bölgesi 
için yeni bir gelir kaynağı olduğu görüşüne tamamen olmasa bile yine de 
katıldıkları anlaşılmaktadır. Bu soruya katılmayanların oranı her üç grupta da 
%10’lar civarındadır. Dolayısıyla katılımcıların çok yüksek bir oranı için 
turizmin Doğu Karadeniz Bölgesi için yeni bir gelir kaynağı olduğu algısı 
mevcuttur.  

 

 
Şekil 14. Yayla kullanıcılarının turizmin Doğu Karadeniz Bölgesi için yeni bir gelir kaynağı 

olduğu konusundaki görüş ve düşünceleri 

Yayla kullanıcılarına “Turizm sayesinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
ve özellikle yaylalarda altyapı imkânları gelişmektedir”  ifadesi hakkında 
görüş ve düşünceleri sorulduğunda; hanehalkı temsilcilerinin %52,3’ü; işyeri 
sahibi ve çalışanlarının %49,2’si ve ziyaretçilerin %47,8’si “tamamen 
katılıyorum”  cevabı vermişlerdir. Bu soruya her üç gruptakiler %22-25 
aralığındaki bir oranla “biraz katılıyorum”  cevabı vermiştir (Şekil 15). Bu 
sonuçlara göre yayla kullanıcısı olan grupların yarıya yakını turizme bağlı 
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olarak gerek bölgede gerekse yaylalardaki altyapı imkânlarının geliştiği 
görüşüne tamamen katılmaktadırlar. Bu düşünceye katılımcıların yaklaşık 
1/4’ü ise biraz katılmaktadırlar. Bu veriler Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
gelişmekte olan turizmin bölgede ve yaylalarda altyapı olanaklarının geliştiği 
konusunda güçlü bir algının varlığına işaret etmektedir. Çünkü bu düşünceye 
“pek katılmıyorum” ve “hiç katılmıyorum” diyenlerin toplam oranı her üç 
grup yayla kullanıcısı için %20’ler civarındadır. 

 

 
Şekil 15. Yayla kullanıcılarının turizm sayesinde Doğu Karadeniz Bölgesinde ve özellikle 

yaylalarda altyapı imkânlarının gelişip gelişmediği konusundaki görüş ve düşünceleri 

 

Yayla kullanıcılarına “Turizm Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarında 
plansız bir şekilde gelişmektedir”  ifadesi hakkında görüş ve düşünceleri 
sorulmuştur. Bu ifadeye hanehalkı temsilcilerinin %41,3’ü; işyeri sahibi ve 
çalışanlarının %58,1’si; ziyaretçilerin %50’9’u “tamamen katılıyorum”  
cevabı vermişlerdir (Şekil 16). İşyeri sahibi ve çalışanlarının %60’a yakın 
oranda yaylalarda turizmin plansız biçimde gelişiyor olması düşüncesine 
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tümüyle katılmaları dikkat çekici bir sonuçtur. Çünkü turizmin plansız bir 
şekilde gelişmesinden olumsuz yönde ve doğrudan etkilenecek ilk grup 
yaylalardaki işyeri sahibi ve çalışanlarıdır. Yaylalarda başta konaklama 
işletmeleri olmak üzere özellikle son yıllarda açılmış olan işyerlerinin 
varlığının temel nedeni yaylalarda gelişmekte olan rekreasyon ve turizmdir.  

Turizmin Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarında plansız bir şekilde 
gelişmektedir ifadesine yayla kullanıcıları içinde işyeri sahibi ve çalışanları 
ile ziyaretçilerin tamamen ve kısmen katılma oranları birlikte 
değerlendirildiğinde oran %80’e yakındır. İşyeri sahibi ve çalışanlarının 
yanısıra yaylaları ziyaret amacıyla bölgedeki illerden,  bölge ve ülke dışından 
yaylalara gelenlerde dahi turizmin yaylalarda plansız bir şekilde geliştiği 
algısının bu denli güçlü olması araştırma sırasında saptanan ve bölüm 4.4’te 
ifade edilen yaylalardaki arazi kullanımı ve işlevlerde meydana gelen değişim 
ile bunun sonucu ortaya çıkan sorunlara ilişkin bulguları desteklemektedir.    

Turizmin yaylalarda plansız bir şekilde geliştiği düşüncesine 
katılmayanların oranı “pek katılmıyorum” ve “hiç katılmıyorum” seçenekleri 
birlikte değerlendirildiği takdirde yararlanıcı gruplarda %12-18 arasında 
değişmektedir.  

 
    Şekil 16. Yayla kullanıcılarının turizmin Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarında plansız bir 

şekilde gelişmekte olduğu konusundaki görüş ve düşünceleri 
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Yayla kullanıcılarına “Turizm yaylalardaki doğal çevreyi bozmaktadır”  
ifadesi hakkında görüş ve düşünceleri sorulduğunda; hanehalkı temsilcilerinin 
%20,1’i “tamamen katılıyorum”, %14,9’u “biraz katılıyorum”; işyeri sahibi 
ve çalışanlarının %14,5’i “tamamen katılıyorum”, %22,3’ü “biraz 
katılıyorum” ve ziyaretçilerin %18,9’u “tamamen katılıyorum”, %20,4’ü 
“biraz katılıyorum”  cevabı vermişlerdir. Bu oranlar sözkonusu durumla ilgili 
olarak katılmama yönünde görüş bildirenlerde daha yüksek çıkmaktadır 
(Şekil 17). Nitekim turizmin yaylalardaki doğal çevreyi bozduğu düşüncesine 
katılmayanlarda bu oranlar; hanehalkı temsilcilerinde “pek katılmıyorum” 
%18,1, “hiç katılmıyorum” %39,4; işyeri sahibi ve çalışanlarında “pek 
katılmıyorum” %18,1, “hiç katılmıyorum“  %41,3; ziyaretçilerde  “pek 
katılmıyorum”  %21,1, “hiç katılmıyorum” %37,1 oranında çıkmıştır. 
Turizmin yaylalardaki doğal çevreyi bozduğu konusundaki görüşler 
cevaplarda dağılmış gözükmekle birlikte “hiç katılmama” oranının tüm yayla 
kullanıcısı gruplarda %40’a yakın bir oranda ve yüksek çıkması dikkat 
çekicidir. Şüphesiz ki bunda soruya cevap veren kişi ve grupların “doğal 
çevre” algısı etkilidir. Çünkü bu duruma verilen cevaplarla turizmin Doğu 
Karadeniz Bölgesi yaylalarında plansız bir şekilde geliştiği durumuyla ilgili 
bildirilen görüşler (Şekil 16) bir arada değerlendirildiği takdirde 
örtüşmemektedir. Zira arazi kullanımı ile ilgili plansız bir gelişmenin doğal 
çevre üzerinde olumsuz etki yaratması kaçınılmaz bir durumdur.  

 
 Şekil 17. Yayla kullanıcılarının turizmin yaylalardaki doğal çevreyi bozduğuna ilişkin görüş 

düşünceleri 
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Yayla kullanıcılarına “Turizm yaylalardaki geleneksel yaşantıyı 
bozmaktadır”  ifadesi hakkında görüş ve düşünceleri sorulduğunda; 
hanehalkı temsilcilerinin %16,1’i “tamamen katılıyorum”, %14,9’u “biraz 
katılıyorum”; işyeri sahibi ve çalışanlarının %12,8’i “tamamen katılıyorum”, 
%14’ü “biraz katılıyorum” ve ziyaretçilerin %14’ü “tamamen katılıyorum”, 
%15,1’i “biraz katılıyorum”  cevabı vermişlerdir. Kararsızların oranı 
hanehalkı temsilcilerinde %7,1 olmakla birlikte işyeri sahibi ve çalışanlarında 
son derece düşük düzeydedir. Buna karşılık turizmin yaylalardaki geleneksel 
yaşantıyı bozduğunu düşünmeyenlerin oranı bir önceki soruda turizmin doğal 
çevreyi bozmadığını düşünenlerle oransal bakımdan benzerlik göstermektedir 
(Şekil 18).  Nitekim turizmin yaylalardaki geleneksel yaşantıyı bozduğu 
düşüncesine katılmayanlarda bu oranlar; hanehalkı temsilcilerinde “pek 
katılmıyorum” %19,1, “hiç katılmıyorum” %42,8; işyeri sahibi ve 
çalışanlarında “pek katılmıyorum” %25,1, “hiç katılmıyorum“  %47,5; 
ziyaretçilerde  “pek katılmıyorum”  %25,2, “hiç katılmıyorum” %42,4 
oranında çıkmıştır. Bu sonuçlar yayla kullanıcılarında turizmin yaylalardaki 
gerek doğal çevreyi gerekse geleneksel yaşantıyı bozmadığı yönünde güçlü 
bir algının varlığını ortaya koymaktadır  

 

 
   Şekil 18. Yayla kullanıcılarının turizmin yaylalardaki geleneksel yaşantıyı bozduğu 

yönündeki duruma ilişkin görüş ve düşünceleri 
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Yayla kullanıcılarına yayla turizmi ve çevre konusundaki algılarını 
öğrenmek bağlamında son olarak “Turizm yaylalardaki geleneksel mimariyi 
bozmaktadır”  ifadesi hakkında görüş ve düşünceleri sorulmuştur. Bu soruya 
da hanehalkı temsilcilerinin %23,8’i “tamamen katılıyorum”, %14,7’si “biraz 
katılıyorum”; işyeri sahibi ve çalışanlarının %22,3’ü “tamamen katılıyorum”, 
%13,4’ü “biraz katılıyorum” ve ziyaretçilerin %21,9’ı “tamamen 
katılıyorum”, %14,1’ü “biraz katılıyorum”  cevabı vermişlerdir (Şekil 19). 
Bu oranlar tıpkı turizmin yaylalarda doğal çevreyi ve geleneksel yaşantıyı 
bozduğu yönündeki görüş ve düşüncelerle benzerlik göstermekte ve düşük 
düzeydedir. Bunun tersine verilen cevaplarda yayla kullanıcısı grupların 
tümünde turizmin yaylalardaki geleneksel mimariyi bozmadığı yönündeki 
algının daha güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim katılımcılardan 
turizmin yaylalardaki geleneksel mimariyi bozduğu düşüncesine 
katılmayanlarda bu oranlar; hanehalkı temsilcilerinde “pek katılmıyorum” 
%15,7, “hiç katılmıyorum” %39; işyeri sahibi ve çalışanlarında “pek 
katılmıyorum” %22,3, “hiç katılmıyorum“  %40,8; ziyaretçilerde  “pek 
katılmıyorum”  %19,4, “hiç katılmıyorum” %36,3 oranında çıkmıştır.  

 
Şekil 19. Yayla kullanıcılarının turizmin yaylalardaki geleneksel mimariyi bozduğu 

yönündeki duruma ilişkin görüş ve düşünceleri 

Yayla kullanıcılarının yayla turizmine ve çevreye ilişkin tutum ve 
düşünceleri topluca değerlendirildiğinde; Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 
yaylalarda son yıllarda turizmin gelişmesini yayla kullanıcısı gruplar büyük 
oranda olumlu bulmaktadırlar. Aynı şekilde turizmin Doğu Karadeniz 
Bölgesi için yeni bir gelir kaynağı olduğu düşüncesi yayla kullanıcıları 
arasında %70 civarında bir oranla kabul görmektedir. 
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Ankete katılan yayla kullanıcılarının yarıya yakını turizm sayesinde 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ve özellikle yaylalarda altyapı imkânlarının 
geliştiği görüşüne tamamen katılmaktadır. Ayrıca %22-25 oran aralığındaki 
bir grup ise bu görüşe kısmen katılmaktadır. Bu sonuç da yine turizmin 
altyapı imkânları bağlamında yaylalar üzerinde olumlu bir etkiye sahip 
olduğu algısının güçlü olduğunu ortaya koymaktadır.  

Yayla kullanıcılarına turizmin Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarında 
doğal ve kültürel çevreye ilişkin görüşleri sorulduğunda iki farklı durum 
ortaya çıkmıştır. Turizmin yaylalarda plansız bir şekilde geliştiği yönündeki 
görüşün yayla kullanıcıları arasında tamamen ve kısmen katılanlar bir arada 
değerlendirildiğinde %80’e varan bir oranda kabul gördüğü ortaya 
çıkmaktadır. Buna karşılık turizmin yaylalardaki doğal çevreyi, geleneksel 
yaşantıyı ve gelensel mimariyi bozduğu yönündeki görüşe verilen cevaplarda 
yayla kullanıcısı tüm gruplar arasında bu görüşe katılmayanların oranı 
katılanlara göre çok daha yüksek çıkmaktadır.  

Şekil 20’de yaylaların kullanıcılarının tümünün yaylalardaki turizmin 
etkileri ve çevresel değişim konularındaki görüş ve düşünceleri topluca 
değerlendirilmiştir. Yayla kullanıcılarının turizmin ekonomik ve sosyal 
etkileri ile çevre üzerindeki etkilerini genelde olumlu bir bakış içinde 
değerlendirildiği görülmektedir. Olumlu bakış için değerlendirmede en 
yüksek oran işyeri sahipleri ve çalışanlarına aittir (%70,4). Yaylalardaki 
turizm ve çevre konularında olumlu görüş ve düşünce bakımından işyeri 
sahiplerini ikinci sırada izleyen grup hanehalkı temsilcileridir (%64,2).  Aynı 
konularla ilgili en düşük olumlu görüş ve düşünce sahibi olanlar (% 62,9) 
oranla ziyaretçilerdir.  

Yayla kullanıcılarının turizmin ekonomik ve sosyal etkileri ile çevre 
üzerindeki etkilerini olumlu bir bakış içinde değerlendirenlerin oranının 
yüksek olmasına karşın bu konuda olumsuz görüşe sahip olanların %26,3-
%30,9 aralığında olup, azımsanmayacak düzeydedir. 

Yaylalardaki turizmin etkileri ve çevresel değişim konusunda kararsız 
olanlarda en yüksek oran %6,1 ile ziyaretçilerdir.  Bunun nedeni olarak 
ziyaretçilerin bir kısmının sorgulanan konularla ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmadıkları düşünülmektedir. 
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Şekil 20. Yayla kullanıcılarının yaylalardaki turizm ve çevresel değişim konusundaki görüş ve 

düşünceleri 

4.5.5. Paydaşların Yaylalardaki Arazi Kullanımı ve İşlev 
Değişikliğine İlişkin Görüşleri 

Önceki bölümlerde de ayrıntılı olarak açıklandığı gibi Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin yaylalarından yararlanan farklı gruplar bulunmaktadır. Bu 
grupları üçe ayırmak mümkündür. Bunlar; hayvancılık ve rekreasyon 
amacıyla yaylaları kullanan haneler; yaylalarda çeşitli konularda hizmet 
sunan işyeri sahipleri ve çalışanları; rekreasyon ve turizm amacıyla 
yaylalardan yararlanan ziyaretçilerdir. Bu gruplar yayladan doğrudan 
yararlananlardan oluşmaktadır. Sözü edilen yayla kullanıcıları ile ilgili nicel 
ve bazı nitel bilgiler başta anketler olmak üzere çeşitli araçlardan 
yararlanılarak toplanmış ve önceki bölümlerde değerlendirilmiştir. Ancak 
yaylalarla ilgili olarak bu yararlanıcıların dışında başka paydaş veya ilgi 
grupları da bulunmaktadır. Bunlar kamu kurum ve kuruluşları; sivil toplum 
kuruluşları; yaylalardaki işyerlerinin dışında kalan ancak yaylalar için farklı 
niteliklerde hizmet sunan birimlerdir. Ayrıca, yaylalarda veya köylerde 
bulunan ve kanaat önderi konumundaki muhtarlar, eski belediye başkanları, 
işletme sahipleri ve kimi köylüler de görüşme yapılan paydaşlar arasında yer 
almaktadır. Dolayısıyla yaylalardaki arazi kullanımı, arazi kullanımından 
kaynaklanan sorunlar, yaylaların geleceği gibi konulardaki nitel veriler 
yayladan doğrudan yararlananların yanısıra sözü edilen paydaşlarla yapılan 
derinlemesine görüşmeler yoluyla elde edilmiştir.  
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Derinlemesine görüşmelerde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları ve yaylalardaki bazı işletmelerin her birinde birden fazla kişiyle 
görüşülmüştür. Görüşülen bu kişilerden bazıları ile farklı tarihlerde birden 
fazla görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme formunda toplam 20 soru 
bulunmaktadır. Ancak bu soruların bir bölümü birbiriyle bağlantılı olduğu 
için değerlendirme sırasında bazıları birleştirilerek değerlendirilmiştir. 

4.5.5.1.Kurum ve kuruluşların yaylalara ilişkin çalışmaları 

Yaylaların bulunduğu alanlar başta Mera Kanunu, Orman Kanunu, 
Milli Parklar Kanunu, Köy Kanunu olmak üzere, ilgili diğer kanunlar 
çerçevesinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ilgi ve çalışma alanı 
kapsamındadır. Bu bağlamda sözü edilen kurum ve kuruluşların yaylalarla 
ilgili yaptıkları çalışmalar bulunmaktadır. 

 “(…) Önceden meralar sahipsizdi. Mera Kanunu ile birlikte meranın 
sahibinin devlet olduğu belli oldu ve iş düzene girdi. (…) Biz Mera Kanunu 
çerçevesinde çalışmalar yapıyoruz. İl düzeyinde mera tespit çalışmaları 
tamamen bitti. Tahdit çalışmaları tamamlandı.” (Gümüşhane Tarım İl 
Müdürlüğü, 26.10.2010) 

İl Mera Komisyonlarında çalışmalarla ilgili en çok sorumluluk taşıyan 
idari birim Tarım İl Müdürlüklerindeki mera birimleridir. Arazi çalışmaları 
sırasında her ildeki mera biriminde iki ya da üç kişinin görev yaptığı 
gözlenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak;  

“(…)Mera biriminde personel sıkıntısı var. Bu da çalışmaları 
aksatıyor.” (Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü, 26.10.2010)  

görüşü dile getirilmiştir. Ancak arazi çalışmaları sırasında yapılan 
görüşmelerde illerdeki mera birimlerinde Mera Kanunu çerçevesinde yapılan 
çalışmalarda çok büyük bir ilerlemenin kaydedildiğine tanık olunmuştur. 
Nitekim araştırma alanındaki üç ildeki Tarım İl Müdürlüğü’nün mera 
biriminde görev yapan mühendislerle yapılan görüşmelerde edinilen bilgiler 
şunu göstermektedir: 

 1998 yılında Mera Kanunu çıkmadan önce mera ve yaylalar 
varolmasına karşın bunlara ilişkin sağlıklı belge, kayıt vs. yoktu. Kanunun 
çıktığı günden bugüne değin yapılan çalışmalar sonucunda illerdeki tüm 
mera ve yaylaklarla ilgili varlıklar resmi olarak kayıt altına alınmış 
durumdadır. Gelinen noktada üç ilde de yaylaların sınırları belirlenmiş, 
otlatma kapasitesi, yaylayı kimlerin kullandığı, yaylalardaki hayvan sayısı 
vb. konular belgelenmiş resmi olarak durumdadır.  
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Mera Kanununun yaylalarla ilgili olan kısmının amacı yalnızca 
yaylaların sınırlarının belirlenip yararlanıcılara tahsis edilmesi değildir. Aynı 
zamanda yaylalardaki otlakların korunması, bakımı ve ıslahı da kanunun 
öngördüğü konular arasındadır.  Yapılan görüşmeler sırasında konuyla ilgili 
olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

“Gümüşhane İl Mera Komisyonu tarafından yaklaşık 50 dekar alanın 
ıslah çalışması yapıldı. Mera Kanununa göre tespit, tahdit ve tahsis 
çalışması yapıldıktan sonra Mera Yönetim Birliğinin kurulması gerekiyor. 
Gümüşhane’de şu ana kadar bir birlik kuruldu. Birlik Köse İlçesi Sarıyazı 
Beldesi’nde. Birlik yerel yöneticiler ve yerel halktan oluşuyor.”(Gümüşhane 
Tarım İl Müdürlüğü, 26.10.2010) 

“Mera Kanunu çerçevesinde ilimizde mera ıslah çalışmaları 2004 
yılında başlatıldı. 2009 yılına kadar dört proje devam etti. İki projenin daha 
başlatılması planlanmaktadır. Projelerin gideri mera özel ödeneğinden 
kullanılıyor. İşçi ödenekleri çiftçi katkısı olarak karşılanıyor. Malzeme ise 
mera birimi tarafından satın alınıyor. İşçi ödeneklerine çiftçinin katkısı 
nakdi değil. Bunu çalışarak karşılıyorlar. Yaptıkları iş; gübreleme, otlatmayı 
düzenleyici tesislerin yapımı, kaşınma kazığı, tuzluk gibi işlerin 
yapımı.”(Giresun Tarım İl Müdürlüğü, 27.10.2010) 

Yaylalarla ilgili olarak yapılan çalışmalarda Tarım İl Müdürlüklerinin 
yanısıra bölgedeki yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalar da bulunmaktadır.  

“(…) Yaylanın bulunduğu alan belediye sınırları içinde olduğu için 
yaylanın imar planı belediyemiz tarafından hazırlandı. Yaylalarla ilgili 
çalışmaları belediyemiz yapıyor ancak bakanlıklardan yardım 
alıyoruz.”(Yavuzkemal Belediyesi, 19.07.2010)  

“Yayla yollarının yapımı, diğer altyapı çalışmaları, çevrenin korunması 
ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi konusunda çalışıyoruz. Bunları yaparken 
kaymakamlık ve ilçe tarım müdürlüğü ile işbirliği yapıyoruz.”(Muhtar, 
31.07.2010) 

Mera Kanununun 1998 yılında çıkmasına karşın, bugüne değin kanunun 
uygulanmasında zorluklar yaşandığı bilinen bir gerçektir. Arazi çalışmaları 
sırasında yaylalarda Mera Kanununda yeri olmayan uygulamalarla 
karşılaşılmıştır. Bunlardan biri de yaylaların bağlı olduğu köy 
muhtarlıklarının uygulamalarıdır. Muhtarlık yaylalarda ikamet edenlerden 
“salma” veya “kırtıl” adıyla para almaktadır.  

“Söğüteli muhtarlığı Kazıkbeli ve Alistire yaylasında evi olanlardan 
“salma” parası toplamaktadır. Bu sene (2010 yılı) her haneden 100 lira 
alındı. Hayvanı olanlar için durum farklı. Sığırda hayvan başına 50 lira 
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alınıyor, koyun ve keçide bacak başı daha düşük miktar.  On lira. Yani 
anlayacağın biz burada kırtılla oturuyoruz.” (Alistire Yaylası sakini, 
25.07.2010) 

“Kırtıl” adı altında muhtarlık tarafından hayvanı olanlardan toplanan 
para, Mera Kanunu çıkmadan önce Anadolu’da yaygın olarak yapılan bir 
uygulama idi. Ancak Mera Kanununun böylesi bir uygulamayı ortadan 
kaldırmasına rağmen halen sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Nitekim bu 
konuda Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri bununla ilgili olarak; 

“Alistire ve Kazıkbeli yaylalarında alınan “kırtıl” mera kanununa 
aykırı.” (Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü, 26.10.2010) 

ifadesini kullanmışlardır.  

Bölgedeki idari birimlerin yaylalarda hayvancılık faaliyetleri ile ilgili 
olarak yaptıkları çalışmaların yanısıra bölgede turizmin de gelişmekte olması 
nedeniyle, turizm alanında da çalışmaları ve sorumlulukları bulunmaktadır. 
Özellikle illerdeki Kültür ve Turizm Müdürlükleri bu konudan 
sorumludurlar. Görüşmelerde yaylalardaki rekreasyon ve turizm faaliyetleri 
ile ilgili olarak aşağıdaki görüşler dile getirilmiştir. 

“Yayla şenliklerine yardımcı oluyoruz. Turizm için yol gösterici olmaya 
çalışıyoruz.  Yayla turizmini teşvik edecek çalışmalar yapıyoruz. Çakırgöl 
(Camiboğazı) Yaylası’nda kış turizmine yönelik çalışma var. Kayağa uygun 
olup olmadığı konusunda etüd çalışmaları bitti. İstihdama yönelik.” 
(Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 24.10.2010) 

“İlimizdeki Kadırga, Kazıkbeli, Dörtkonak yaylalarında yayla şenlikleri 
var. Erikbeli Yaylası aynı zamanda turizm merkezi. Şenlik yapılan yaylaların 
tanıtımını yapıyoruz. Bunun için broşür, kitap CD gibi materyaller 
hazırlattık. Uluslararası fuarlara katılıyoruz.”(Gümüşhane İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, 26.10.2010)  

4.5.5.2.Yaylaya çıkan başlıca gruplar/kişiler ve özellikleri 

Yukarıda da açıklandığı gibi, yaylaları kullananlar farklı ekonomik ve 
sosyal çevrelerden insanlar olup, yaylayı kullanma amaçları da birbirinden 
farklılıklar içermektedir. Bir köy muhtarı bununla ilgili şunları söylemiştir: 

 
“Yaylaya çıkanlar, çevre köylerde yaşayanlar, Giresun il merkezi ve 

diğer büyük yerleşmeler. Bunların hepsi hayvancılık yapmıyor. Tatil ve 
dinlenme amacıyla gelenler de var. Yaylalar hem ekonomik hem de sağlık 
bakımından önemli.” (Muhtar, 31.07.2010) 
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Bölgedeki diğer idari birimlerde görev yapanların konuyla ilgili 
tespitleri aynı doğrultudadır: 

“Çevre yaylalar hayvancılık ağırlıklı. Bulunduğumuz yaylada turizm 
var. Hayvancılık yapanlar çevre köylerden geliyor. Turizm için veya 
dinlenmek için gelenler şehirden geliyor.” (Yavuzkemal Belediyesi, 
19.07.2010) 

“Gümüşhane’nin çok sayıda yaylası var. Ancak bu yaylaları 
kullananlar daha çok Trabzon ve Giresun’dan gelenler. Eskiden bizim 
yaylalara hayvancılık amacıyla çıkılırdı, ancak şimdi durum değişti, daha 
çok sayfiye için yaylaya çıkılıyor. (Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü, 
26.10.2010) 

Yaylaları kullanan bir başka grup, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinden hayvan sürülerini otlatmaya gelen köylülerdir. Bu duruma 
ilişkin aşağıdaki görüş dile getirilmiştir: 

“Yaylalara Doğu ve Güneydoğudan hayvancılar geliyor. Halk buna 
sıcak bakmıyor.”(Gümüşhane Valiliği, 26.10.2010) 

4.5.5.3.Yaylacılık faaliyetine katılımcılar/yararlanıcılar artıyor mu 
azalıyor mu? 

Konunun başından beri anlatıldığı gibi, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 
yaylalarda 1950’li yıllardan günümüze dek gerek arazi kullanımında gerekse 
yaylaların işlevlerinde bir değişim vardır. Bu anlamda yayla kullanıcılarında 
da gerek sayısal gerekse nitelik bakımından farklılıklar ortaya çıkmıştır. 
Görüşmeler sırasında konuyla ilgili olarak farklı kesimlerden yöneticilerin 
söyledikleri birbiriyle örtüşmekte olup aynı doğrultudadır.  

“Yayladan yararlananların sayısı arttı. Ancak hayvancılık amacıyla 
yaylaya gelenlerin sayısı azaldı. Tatil ve dinlenme için gelenlerin sayısı 
arttı.” (Muhtar, 31.07.2010) 

“Hayvancılık yapanların sayısı azaldı. Dinlenmek için gelenlerin sayısı 
arttı.” (Yavuzkemal Belediyesi, 19.07.2010) 

“(…) Bizim yaylalarımızın büyük bölümü Trabzonlular tarafından 
kullanılır. Bazı yaylalarda yapılaşma arttı. Buna karşılık yaylalarımızda 
hayvancılık eskiye oranla en az %50 geriledi.” (Muhtar, 26.10.2010) 

“(…) Yaylalarda geleneksel yaylacılık eskiye göre azaldı, nispeten 
devam ediyor. Yaylalara artık turizm ve dinlenmek amacıyla 
çıkılıyor.”(Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 26.10.2010) 
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4.5.5.4.Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarından yararlanma biçiminde 
son yıllarda bir değişiklik var mıdır? Varsa bu değişiklikler nelerdir ve 
neden kaynaklanmaktadır? 

Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarından yararlanma biçiminde son 
yıllarda bir değişiklik olduğu yukarıda çeşitli verilerle ortaya koyulmuştur. 
Ancak aynı konuda yaylalarla ilgili diğer paydaşların görüşlerine de 
başvurulmuştur. Bu konuda en çarpıcı görüş bir yayla sakinine aittir. 

•Hayvancılıktaki gerileme 

“(…) Bundan yirmi yıl önce yaylada 3000 civarında koyun vardı. Şimdi 
bu 300’e inmiş durumda. Çünkü hayvan para getirmiyor. Hayvana 
bakıyorsun, masraflar hergün artıyor ama gelir artmıyor. Herkes de 
hayvanını sattı, hayvancılık yapmıyor artık.”(Göbel Yaylası sakini, 
20.07.2010 ) 

Trabzon Tarım İl Müdürlüğü’ndeki bir görevlinin konuyla ilgili 
görüşleri daha da dikkat çekicidir;  

“(…) Hayvancılık geriye gidiyor. Ben aynı zamanda yörenin 
çocuğuyum. Yaylalar doğru kullanılsın, hayvancılık yapılsın istiyorum. Bu 
yıl yaylaya çıktım. O kadar çok ot var ki, otlayasım geldi. Çünkü yaylada 
otlayacak hayvan kalmamış. Bu gidişle yaylalar boşalırsa oralar rantçıların 
eline geçecek kaygısındayım. Düzgün hayvancılık politikaları yapılmazsa bu 
olacaktır. İnsanları yerinde tutup gelir sağlamaları için çevreye zarar 
vermeyen ekoturizm uygulamaları olabilir.” (Trabzon Tarım İl Müdürlüğü, 
25.10.2010) 

Aynı konuda Trabzon’daki başka bir yetkili ise şunları söylemiştir: 

“Trabzon ve civarında geleneksel yaşam yayla-köy-şehir arasına 
sıkışmıştı. Bu değişti. Şimdi yaylalar mesire yeri olarak kullanılmaya 
başladı. Bu yüzden de et, süt ve süt ürünleri üretimi gerilemeye başladı. 
Çünkü köylerde yaylalarda hayvancılık geriledi. Eskiden mezere – yayla - 
köy şeklinde üç tip konaklama olurdu. Tüm yaylalarda öbek öbek koyun, 
sığır sürüsü olurdu. Şimdi bunu görmek mümkün değil. Bu, yeni neslin 
hayata bakışı ile örtüşüyor. Gelir durumu iyi olanlar yaylayı sayfiye yeri 
olarak kullanıyor.” (Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 24.10.2010) 

Toplumun farklı kesimlerinin yaylalardaki değişimle ilgili görüşleri 
hemen hemen ortaktır. Bir seyahat acentesi yetkilisi ile bir köy muhtarı bu 
konuda benzer ifadeleri kullanmışlardır. 

“(…) Yaylalarda eskiden hayvancılık vardı. Hayvancılık terkedildi. 
Şimdi aynı aileler ve yaşlılar yaylalara dinlenmek için gidiyorlar. 
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Yaylalarda ciddi kaçak yapılaşma var.” (Seyahat acentesi, 25.10.2010 ) 

“(…) Yaylalar giderek tatil yörelerine dönüşmeye başladı. Hayvancılık 
da her geçen gün geriliyor.” (Muhtar, 31.07.2010) 

Yaylalardaki değişimde hayvancılığın gerilemesine vurgu yapan bir 
yayla sakini, bu görüşünü rakamlar da vererek şu şekilde anlatmıştır: 

“2008 yılında ineğim vardı. 2008 yılında bir çuval kepek 12 lira, bir 
kilo yem 20 lira. Şimdi (2010 yılı) bir çuval kepek 18 lira, bir çuval yem 29 
lira. Kış mevsiminde cenikte (köyde) hayvanın önüne konan ot veya saman 
1,5 ton. Yani bir hayvan kış mevsiminde 1,5 ton ot ve samanı yer. Bir kilo 
saman 2008’de kilosu iki buçuk liradan bir buçuk tonu çarp. Şimdi (2010) 
samanın kilosu çıkmış dört liraya. Ben bu kadar ettiğim masrafın karşılığını 
alamıyorum ki. Hayvanı sattım kurtuldum.”(Alistire Yaylası sakini, 
25.07.2010) 

Yapılan bu açıklamalar gerek Doğu Karadeniz Bölgesi gerekse Türkiye 
genelinde hayvancılıkla uğraşanların sayısındaki azalmanın bu bağlamda da 
hayvan sayısındaki azalmanın nedenlerinden birini açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır.  Bir köy muhtarı da bu konuda benzer şeyler söylemektedir; 

“Geliri az olduğu için, hayvanın bakımı zor olduğu için hayvancılık 
terkedilmeye başlandı. Yayla tatil ve dinlenme için tercih edilir 
oldu.”(Muhtar, 18.07.2010) 

Günümüzde hayvancılığı bırakıp turizmle uğraşan bir işletme sahibi ise 
durumu kendi yaşadıkları ve çevresinden örnek vererek açıklamıştır.  

“(…) Eskiden benim 16 sığırım ve bir öküzüm vardı bugün iki ineğim 
var. Hayvancılık azaldı ve neredeyse yok olma noktasına geldi. Eskiden 
bizim Ceymakçur yaylasında yüzlerce sığır olurdu. Şimdi yazın git bak 
yaylada 50-60 tane sığırı bir arada zor görürsün. Hayvancılıkla ilgili devlet 
hayvancılık kredisi veriyor, 7.500 lira. Muhtar birilerini bu iş için yazıyor. 
Nasıl yazıyor, kimleri yazıyor bilinmez. Adam parayı alıyor, hayvanı 
almıyor, ne yaptığı belli değil, parayı da geri ödemiyor. Eğer devlet 
verecekse bana versin. Hem de para vermesin, hayvan versin, ben onun 
sütünü yazın Ayder’de satıp parasını devlete geri tıkır tıkır öderim.” (Ayder 
Yaylası’nda işyeri sahibi, 28.10.2010)    

Ayder Yaylası’nda görüşme yapılan bir yerel yönetici Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde hayvancılıktaki gerilemeyi farklı bir bakış açısıyla 
yorumlamıştır.  

“(…) Doğu Karadeniz’de hayvancılığı öldüren en önemli faktörlerden 
birisi çay tarımının gelişmesi oldu. Eskiden çay alanlarında mısır yetiştirilir, 
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ikinci ürün olarak veya aralarda ailenin ihtiyacı olan lahana vb. diğer tarım 
ürünleri yetiştirilirdi. Mısırın koçanları hayvanlara yem olarak verilirdi. 
Sonra ne oldu? Mısır yetiştirilen tüm alanlarda çay yetiştirilmeye başlandı. 
Burada da çaydan başka bir şey yetişmez. Bu da hayvancılığı olumsuz 
etkiledi. Şimdi Rize’de çay bahçesi olan birisi senede üç ay gelip çayla 
uğraşıyor, daha sonra İstanbul’a, İzmir’e gidiyor ve orada yaşıyor. Bizim 
evimizde benim çocukluğumda 12 tane inek vardı. Yaptığımız bol miktarda 
tereyağını biz satmazdık, utanırdık. Evimizde kalır ve hepsi yenmez, çürürdü. 
Keza bol miktarda balımız olurdu.  Ama şimdi artık durum böyle 
değil.”(Çamlıhemşin Belediyesi, 29.10.2010)  

Yapılan görüşmelerde, görüşülen kişilerin yaptıkları açıklamalardan da 
anlaşıldığı üzere, araştırma alanındaki yaylalardan yararlanma biçimindeki 
birinci ve en önemli değişiklik, hayvancılık faaliyetlerinin anlatılan 
nedenlerle gerilediğidir. Buna bağlı olarak beklenen durum; yaylalara daha 
az sayıda insanın gitmesidir. Ancak durum böyle olmamıştır.  Yaylaların 
kullanım amacındaki farklılaşma ve bunun doğurduğu sonuçlar ile ilgili 
olarak Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü’nden bir yetkili şunları 
söylemektedir: 

“(…) Gümüşhane yaylalarında en büyük sorun; Gümüşhane yaylalarını 
Trabzon ve Giresun’dan gelenlerin kullanıyor olmasıdır. 1960’lı yıllarda 
Toprak Komisyonunca yapılan tahsis çalışmalarında yaylaları o gün 
kullananlara intifa hakkı (yararlanma/kullanma hakkı y.n.) verilmiş. Bütün 
bu çalışmalar resmi yazışmalarla kayıt altındadır. Ancak bu kişiler ölünce 
çocukları aynı hakkı kullanmayı sürdürmektedir. Halbuki Medeni Kanunun 
797. Maddesi intifa hakkı hak sahibinin ölümü ile sona erer der. Ancak hak 
sahibinin çocukları kullanılan yayla ve meskeni mülk olarak görmektedir. 
Halbuki intifa hakkı yalnız yaylada hayvan otlatmak için verilmiş. (…) 
Dolayısıyla yeni Mera Kanununa göre 2004 yılında İl Mera Komisyonu 
adına jandarma veya görevlendirilen ekip yaylalara gittiler. Yaylalardaki 
hayvanlar sayılarak tespit edildi. Kişilere Mera Kanunu çerçevesinde İl 
Mera Komisyonuna başvurup yaylada kiralama yapmaları istendi. Ancak bu 
kişiler yaylayı kadimden beri kullandıkları için bu konuya itibar etmediler ve 
yaylayı kullanmaya devam ettiler. Olay böyle devam ediyor. Durum böyle 
olunca da İl Mera Komisyonu bu şahıslara ceza kesmektedir. Bu kişiler de 
Gümüşhane Valiliği adına konu ile ilgili dava açıyorlar.” (Gümüşhane 
Tarım İl Müdürlüğü, 26.10.2010) 

Bu açıklama, yaylalarda öteden beri varolan ancak kullanım amacının 
değişmeye ve kullanıcı sayısının artmaya başlaması ile yaylalarda giderek 
artan bir sorunu, mülkiyet sorununu gözler önüne sermektedir. Aslında Mera 
Kanunu çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığında konu gayet açıktır. O 
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da yaylaların hayvancılık faaliyetlerinde kullanılacak otlak alanları olduğu; 
yaylaların bu amacın dışında kullanılamayacağı ve özel mülkiyete konu 
olamayacağıdır. Ancak gelişmeler bunun tam tersi yöndedir. Ayder 
Yaylası’nda yapılan bir görüşmede anlatılanlar bu konudaki fiili durumu net 
bir şekilde ortaya koymaktadır. 

“(…) Ayder eskiden güzeldi. 1990’lardan önce. Şimdi bir şey kalmadı. 
Biz de bu duruma üzülüyoruz ama yapacak da bir şey yok. Çünkü herkes 
turizmden para kazanıyor. Buna ihtiyacımız var. Sen 1990’lardan itibaren 
burada kaç yeni bina yapıldı biliyor musun? O zaman 100 bina varsa en az 
50 tane daha eklendi. Ben buraya 20 sene önce gelmiştim burada dizboyu ot 
olurdu. Buradan baktığımızda arka taraftaki şelaleyi görürdük. Buraya 
gelmiş bunu yapmışsınız çok kötü olmuş ve şelale görünmüyor diye şikayet 
ediyorlar. Ama ne yapalım bizim de burası geçim kaynağımız. Ben 
Çamlıhemşin-Kaplıca köyünde yaşıyorum. Ayder Yaylası, Aşağı Şimşirli, 
Yukarı Şimşirli, Kaplıca ve Güroluk köylerinin yaylası olduğu için Ayder’de 
yerimiz vardı. Turizm 1990’lardan itibaren gelişmeye başlayınca, yaylada 
babama ait olan yere gelip 1992 yılında bir yer açtım. İşyeri şu anda kafe, 
pastane ve lokanta olarak çalışıyor. Yaylada iş büyüdükçe ben de zaman 
içinde işyerini büyüttüm. Yolun kenarındaki işyerinin vadiye bakan 
kesiminde üstü muşamba ile örtülü açık bir mekân vardı. Buranın üstünü ve 
çevresini 2007 yılında çatı ve ahşapla kapatarak mekânı genişlettim. 
Yaptığım bu işlemden dolayı hakkımda dava açıldı. 2007 yılından beri süren 
dava sonucunda 2.5 yıl hapis cezası, 4500 lira para cezası aldım. Ayrıca da 
2800 lira olan mahkeme masraflarını benim ödemem kararı çıktı. Karar şu 
anda Yargıtay’da temyiz aşamasında. Çevrede bir yığın yeni binalar, oteller 
pansiyonlar yapılıyor, kimseye bir şey olmuyor, ben bu cezayı aldım. Mesela 
Orta Ambarlık Binektaş Mevkii’nde büyük bir otel inşaatı var. Burası 1. 
derecede sit alanı idi ancak inşaatı yapan (………….) sit derecesini 2. 
dereceye düşürüp inşaat izni aldılar ve inşaata başladılar, yapılan binanın 
yanına da 5 metrelik patika izni alındı, bu yaylanın içinde 5 metrelik yol yok. 
Ben tüm geçimimi buradaki işyerimden sağlıyorum. Zaten aşağıda (köyde) 
bir şey yok.”(Ayder Yaylası’nda işyeri sahibi, 28.10.2010) 

•  Yaylalarda konut yapımındaki artış 

Yaylalardaki arazi kullanımı ve işlev değişikliğinin doğurduğu en 
önemli sorunlardan biri yapılaşmadaki artıştır. Nitekim Gümüşhane Tarım İl 
Müdürlüğü yetkilisi bu konudaki görüşünü; 

“(…) Yaylalarda en büyük sorunlardan biri yapılaşma. Yaylalarda hızlı 
bir yapılaşma var. Eski evlere müdahale yok. Yenilere müdahale ediliyor. 
Yeni evleri yapanlar yaylalarda hayvancılık için değil sayfiye için ev 



 192

yapıyorlar. (…) 2007-2009 yılları arasında yaylalarda yapılan kadastro 
çalışmaları sırasında mülk edinebilmek için inşaat furyası arttı. Bunun 
nedeni, ev yapanların kadastro ekipleri tarafından mülklerinin belirlenerek 
kayıt altına alınacağı düşüncesi idi. Halbuki böyle bir şey yok. (…) Kanunda 
bu konuda yaptırım var ancak önleme konusunda yeterli olmuyor.” 
(Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü, 26.10.2010) 

diyerek ifade etmiştir. Düzköy ilçe merkezindeki bir mahalle muhtarı 
ise, kendi ilçelerine ait olan Düzköy Yaylası’ndaki yapılaşma oranındaki 
artışı rakamlarla şöyle dile getirmiştir: 

“Düzköy Yaylasında 1999 yılında 580 ev vardı. 2010 yılı itibariyle 
yayladaki ev sayısı 800 civarında oldu.” (Muhtar, 13.07.2010) 

Aynı konu ile ilgili ilçenin eski belediye başkanı aşağıdaki bilgiyi 
vermiştir:  

“1999 yılında Trabzon Valiliği, Düzköy Yaylası’nda yapılan 599 ev için 
yıkım kararı verdi ve karar Düzköy Kaymakamlığı aracılığı ile Düzköy 
Belediye Başkanlığına tebliğ edildi. O dönemde bu 599 evin kime ait olduğu 
tespit edilmişti. Bu evlerin hiçbirinin tapusu yoktu, dolayısıyla 1999’da 
yapılan tespitte tüm evler kaçak yapı olarak belirlendi. Tespiti yapan 
kaymakamlıktır.  Belediye başkanı olarak dosyayı alıp valiliğe gittim ve 
konuyu vali ile görüştüm. Ancak bu evlerle ilgili hiçbir şey yapılmadı. Dosya 
da halen duruyor. (…) Düzköy Yaylası’ndaki iki büyük villadan birinin 
sahibi yurtdışında işadamı. Yaylada villanın inşaatı yapılırken jandarma 
karakolu tespit yaptı, konu mahkemeye intikal etti. Devlet 5000 TL ceza 
kesti, para ödendi, iş kapandı. Yeni yapılan tüm evler için de aynı süreç 
işliyor. İnşaat başlıyor, jandarma tespiti yapıp mahkemeye veriyor. İnşaat 
sahibine üç dört bin lira ceza veriliyor, ceza ödeniyor ama ev de yapılıp 
bitiyor.” (Eski belediye başkanı, 13.07.2010) 

Dinlenmek ve tatil yapmak amacıyla yaylaya göçen aileler, yasal 
olmamasına rağmen yaylalarda yeni evler yapmaya devam etmektedirler. 
Turizm faaliyetlerine yönelik tesislerin yapımı da aynı hızla sürmektedir.  Bu 
konuyla ilgili olarak yayla kullanıcıları ile kamu kurum ve kuruluşlarında 
görev yapanların görüşleri farlılıklar taşımaktadır. Nitekim Ayder 
Yaylası’ndan bir kişinin konuyla ilgili görüşleri şöyledir:  

“(…) Kavron Yaylası’nda evim var. Benim dedem buraya 300 yıl önce 
gelmiş ev yapmış. 300 yıl sonra bir devlet görevlisi geliyor ve buraya ev 
yapamazsın diyor. (…)Nüfus artıyor, nüfus arttıkça da buralara yeni binalar 
yapılacak bu kaçınılmaz. Nüfus 70 milyon olmuş. İhtiyaç var. Buralara ev 
yapmayıp da ne yapacaksın?” (Ayder Yaylası’nda otel işletmecisi, 
29.10.2010) 
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Aslında görüşülen kişinin burada anlattıklarının kısmen doğruluk 
derecesi bulunmaktadır. Çünkü bir yayladan yararlanabilmek için koşulların 
ne olduğu Mera Kanununda açık biçimde belirtilmiştir.   

“(…) Bir yaylayı kullanabilmek için yaylanın bağlı olduğu köyde en az 
altı aydır ikamet ediyor olmak gerekir. Yaylayı hayvancılık amacıyla 
kullanması gerekiyor. Bu durumda Mera Komisyonu tarafından incelenip 
teyit edilince uygun görülürse izin veriliyor. Burada yaylanın otlatma 
kapasitesi dikkate alınıyor.”(Giresun Tarım İl Müdürlüğü, 27.10.2010)    

Burada da görüldüğü üzere, Kanunun öngördüğü yayladan yararlanma 
hakkı, rekreasyon veya turizm için bina yapmak amacıyla değil, yalnızca 
yaylada hayvancılık yapmak isteyenlere böyle bir hakkın verilmesidir.  

Trabzon-Karadağ Yaylası’ndaki bir başka işletmeci ise görüşlerini şöyle 
dile getirmiştir: 

“Karadağ Yaylası’nda ev yapımı sürekli olarak artıyor. Buna rağmen 
nüfus azalıyor. Çünkü yaylaya gelebilenler geliyorlar. Vakfıkebir’le yayla 
arası 30 km, ulaşım zor değil. Bu nedenle yaylaya gelenler içinde emekliler 
ve yaşlılar çoğunlukta. Hafta sonları da ilçedeki esnaf, serbest meslek 
sahipleri geliyorlar. Hayvancılık yaylada neredeyse bitme 
noktasında.”(Karadağ Yaylası’nda işyeri sahibi, 15.07.2010)  

Bölgedeki yerel yönetim birimlerinde görev yapanların yaylalarda yeni 
konutların yapılmasına ilişkin görüşleri halkın davranışını onaylar 
niteliktedir.    

“(…) Yaylalarda evler yapılıyor, yapılmalı. Mera Kanunu evlerin 
yaylalarda yapılmasını yasaklıyor. Ancak halka da ev yapmayın denemez. 
Bu nedenle yaylalarla ilgili olarak Mera Kanunu’nda değişiklik yapılması 
iyi olur.”(Yavuzkemal Belediyesi, 19.07.2010) 

“(…) Biliyorsunuz bölgemizin ve yaylalarımızın sorunları var. Ancak 
bu sorunları yüzeysel olarak, basite indirgeyerek izah etmek zor. Bu konuda 
ülkesel ve bölgesel anlamda pek çok faktör etkilidir. Sizler bu konuları daha 
iyi yorumlayacak durumdasınız. Yoksa Ayder’deki sorunlar buradaki 
insanlardan kaynaklanıyor, yapılaşmadan kaynaklanıyor gibi bir yorum çok 
doğru olmaz kanısındayım. (…) Vatandaşın yaylalarda ev yapma talebi var. 
Devlet bu talebe cevap vermeli. Bence yaylalar için tek tip proje üretilmeli. 
Devlet demeli ki, şu alanda şu kriterlere göre ev yapacaksınız. O zaman bu 
kadar problem yaşanmaz.“(Çamlıhemşin Belediyesi, 29.10.2010)  

Tarım İl Müdürlüğü görevlileri ise konuya Mera Kanunu çerçevesinde 
yaklaşmaktadırlar.  Bu konuda farklı kişiler farklı görüşler dile getirmiştir.  
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“(…) Mera Kanununun yaptırımı konusunda ciddi sıkıntılar var. İlde 
bir yığın oba/yayla var. Bunlar yüzyıllardır var. Karadeniz’in bütününü 
yıkmak mümkün değil. Yayla yerleşim yerinin sınırları belirlensin, kanunla 
ya da ilgili yönetmelikle, kimse bu sınırın dışına çıkmasın. Kanunun 14. 
Maddesine göre yerleşim alanında tahsis amacı değişikliği 
yapılabilir.”(Giresun Tarım İl Müdürlüğü, 27.10.2010)    

“(…) Yaylalara ait klasörler dolusu yıkım kararı var. Tarım İl 
Müdürlüğü, Defterdarlık, Belediye (Gecekondu Kanununa göre) Valilik, 
Kaymakamlık bu konuda asıl yetkili. Ancak herkes işi birbirine bırakıyor ve 
yıkım bir türlü gerçekleşmiyor. Şu anda Giresun’da yıkım kararı bağlanan 
150 adet yapı var.”(Giresun Tarım İl Müdürlüğü, 27.10.2010)    

“Kanunlar belli. Ancak kimse sorumluluğunu yerine getirmek 
istemiyor.”(Giresun Tarım İl Müdürlüğü, 27.10.2010) 

Ancak yaylalarda ev veya işyeri yapılmasına izin verilse dahi sorun 
bununla bitmemektedir. Nitekim Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm 
yaylalar gibi Ayder Yaylası’nda da önceleri özel mülkiyet yoktu. Yaylada 
evleri ve işyerleri olanların hukuki girişimleri ve açılan çok sayıdaki davanın 
sonucunda Ayder Yaylası’nın vasfı yayladan mezraya dönüştürülerek özel 
mülkiyete izin verilmiştir. Bununla birlikte de yayladaki yapılaşma, artan 
turizm talebini karşılamaya yönelik olarak artmıştır.  

Ayder Yaylası’ndaki günümüzde iki türlü sorun bulunmaktadır. 
Birincisi, yayla Kaçkar Dağı Milli Parkı sınırı içindedir ve milli parkın uzun 
devreli gelişim planı çerçevesinde öngörülenler henüz uygulanmaya 
başlanmadığı için yeni yapılan binalar yasal değildir.  İkinci sorun ise, zaten 
yasal olmayan mevcut işyerlerinin veya evlerin yine yasal olmayan biçimde 
alanlarını genişletmesidir. Bu konudaki görüşler benzer özelliktedir.  

“(…) Ayder yaylasındaki binaların hepsi kaçak ve yasadışıdır. Herkesin 
tapusu var ancak bu arsa tapusu. Binaya ait bir tapu vs. yoktur. Ben de otel 
inşa etmek istiyorum. Hem de 4-5 daireyi içeren bir apart. Ancak 
yapamıyorum. Siyasi olarak güçlü olanlar ya da ekonomik bakımdan iyi 
durumda olanlar bunu rahatlıkla yapabiliyorlar.”(Ayder Yaylası’nda işyeri 
sahibi, 28.10.2010)   

“(…) Biz eskiden burada kaderimizle başbaşaydık. Burada 300 yıldır 
kaplıca var. Burada 100 senedir turizm var. Devlet buraya ancak 
1980’lerden 90’lardan sonra gelmeye başladı. Ne zaman burası 
Çamlıhemşin Belediyesinin mücavir alanı oldu, devlet de ondan sonra 
buraya gelir oldu.  Önceden buralarda devletin esamisi okunmazdı. Kırk 
yılda bir jandarma gelirdi, ayda yılda bir ormancı gelirdi, o kadar. Ama biz 
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burada yaşıyorduk. Şimdi birden devlet geldi, onu yapamazsın, bunu 
yapamazsın diyor.  Dedem yaylaya 300 sene önce ev yapmış, o zaman böyle 
bir yasak, böyle bir kanun yokmuş ki. Şimdi devlet çıkıp bana 300 sene 
öncesinin hesabını soruyor. Ben niye bu hesabı vereyim? (…) Ben otel 
inşaatına 1985 yılında başladım 1990 yılında bitirdim. Otelim 60 yataklı. 
İnşaat da halen devam ediyor. 1985’ten beri bitmedi, halen sürüyor. Çünkü 
ihtiyaç var. Şimdi de restoranı inşa ediyorum. Ancak kaçak. Ama ne 
yapayım, ihtiyacım var.”(Ayder Yaylası’nda otel işletmecisi, 29.10.2010)    

“(...) Yazın buraya çok insan geliyor. Otel ve pansiyonlarda yer az, 
yetmiyor. Fiyatlar yükseliyor. Tabi durum böyle olunca, otel ve pansiyon 
sahipleri her yıl adeta mevcut tesisin yanına, sağına, soluna, aşağısına oda 
ekiyor. İki oda, üç oda ve böylece de yasal olmayan biçimde tesis giderek 
büyüyor. Yukarı Kavron Yaylası’nda bu yıl 20 tane yeni ocaklık (ev yapacak 
alan) açıldı. Kimse bir şey yapmıyor. Meranın anasını ağlattılar. Benim 
babadan kalma bir evim var, devlet koruma altına almış, tek çivi 
çakamıyorum. Kardeşim ev gidecek diye korkuyorum, başıma yıkılacak. Sen 
neyi koruyorsun. Bırak da evimi yaşanabilir hale getireyim.”(Ayder 
Yaylası’nda işyeri sahibi, 28.10.2010)  

“(…) Kimse bizimle ilgilenmiyor. Burada kimse kanunları dinlemiyor 
ve takmıyor. Her şey yapanın yanına kar kalıyor. Kimseye bir şey olmuyor. 
Örneğin Ayder’de yaklaşık 25 büfeye yapım izni verildi. Büfe inşa edeceklere 
de ölçüleri verildi. Kimse bu ölçülere uymadı. Herkes bir iki misli daha 
büyük büfeler inşa etti. Bak şu iki tesis yan yana ve duvarları bitişik. Halbuki 
aralarında 3-5 metre mesafe olsa, oraya küçük bir patika ya da çiçekler 
dikilse kötü mü olur?”(Ayder Yaylası’nda işyeri sahibi, 28.10.2010)  

Yaylalarda ivme kazanan yapılaşma sonucunda özellikle bölgede 
turizme ilk açılan yaylalarda taşıma kapasitesi aşılmıştır. Ayder Yaylası 
konuya en iyi örnektir. Nitekim bu durum belediye yetkilisinin sözlerinden 
de açık bir şekilde anlaşılmaktadır.  

 (…) Yaptığımız hesaplamalara göre, bundan sonra Ayder’e en fazla 
30-40 bina daha yapılabilir.” (Çamlıhemşin Belediyesi, 29.10.2010)   

Yaylalardaki yapılaşmadaki artış sonucunda oluşan sorunun bir başka 
boyutu ise, geleneksel kırsal mimarinin terk edilerek kentsel formdaki, çok 
katlı ve beton binaların yaylalarda hızla yaygınlaşmasıdır (Foto 40-41-42). 
Bu konudaki iki görüş şu şekildedir: 

“(…)Bir başka konu; ulaşımın kolaylaşması ile yaylalara yeni yapı 
malzemelerinin taşınması mümkün oluyor. Bu nedenle de yaylalarda yeni tip 
evler inşa ediliyor veya edilmek isteniyor. Artık eskisi gibi yaylalarda basit 
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kulübelerin yapılması mümkün değil.” (Giresun Tarım İl Müdürlüğü, 
27.10.2010) 

“Beton binalar daha sağlam olduğu için tercih ediliyor.”(Muhtar, 
18.07.2010) 

Yaylalarda böylesi bir durumun ortaya çıkması, yine mülkiyet 
konusunu gündeme getirmektedir. Nitekim yaylalarda ev yapanlar veya ev 
sahibi olanlar yalnızca “kadimden beri”  yaylayı kullananlar değildir. Son 
yıllarda bu konuda yeni bir durum ortaya çıkmıştır. O da yaylalarda arazinin 
ve evlerin ticarete konu olup alınıp satılmasıdır. Ancak bu Mera Kanununa 
göre mümkün değildir.  

“Yaylalarda tapu olmamasına rağmen arazi ve evler milyarlarca liraya 
alınıp satılıyor.” (Eski köy muhtarı, 28.10.2010) 

Konuyla ilişkili olarak aşağıda açıklanan görüşler sorununun boyutunu 
açıklamaktadır.  

“(…)Yaylalarda halkın talepleriyle ilgili olarak illerde Tarım İl 
Müdürlüğü mera biriminde çalışan ziraat mühendisleri üzerinde de baskı 
var. Örneğin biz kanun çerçevesinde görevimizi yaptığımız için halktan tepki 
görüyoruz.” (Giresun Tarım İl Müdürlüğü, 27.10.2010) 

• Yaylalarda tahsis amacının değiştirilmesi 

Mera Kanunun kapsamı ve içeriği yaylalarda halkın günümüzdeki 
talepleri ile büyük ölçüde örtüşmemektedir. Çünkü halk hayvancılık yapmak 
yerine artık yaylalara rekreasyon amacıyla çıkmaktadır. Bu da yaylalarda 
yeni konutların, işyerlerinin, yolların yapılması, yayladaki yaşam için 
yaylalara altyapının götürülmesini gerektirmektedir. Kanun buna izin 
vermemektedir. Ancak, Mera Kanununun 14. Maddesi işletilerek yaylanın 
tahsis amacı değiştirilebilirse yaylalarda halkın arzu ettiği düzenlemelerin 
yapılabilmesi mümkün olabilmektedir. Trabzon’daki Işıklar Yaylası ve Rize-
Ayder Yaylası buna en iyi örnektir. 

“(…) Engin Oba, Liman Oba, Büyük Oba veya İskobel Yaylası’nı 
kapsayan Işıklar Yaylası’ndan imar geçmiş durumda. Mera dışına çıkarılıp 
yerleşime açıldı. Hazine alanı vatandaşa sattı. Dolayısıyla buralar yayla 
vasfını kaybetti. İmar planı 1998’den önce uygulandı. 2005 yılında hazineye 
devredildi. Hazine de toprakları vatandaşa sattı. Yaylada araziler tapulu. 
Aynı durum Düzköy Yaylası için de talep ediliyor. Talep şu anda incelenme 
aşamasında. (…)Kanun 2003 yılından önce imar planı yapılan yerler mera 
vasfını kaybetmişse imar planındaki uygulama yapılır der. Bu mera 
kanunundaki değişiklik.”(Trabzon Tarım İl Müdürlüğü, 28.10.2010) 
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Günümüzde Işıklar Yaylasında 5-6 katlı binaların inşaatları 
yükselmektedir (Foto 42). Ancak yaylanın işlevi yasal bakımdan değiştirilse 
bile coğrafi anlamda yaylanın işlevi değişmemiştir. Nitekim insanlar Işıklar 
Yaylası “yayla” olduğu için yaz aylarında dinlenmek, tatil yapmak için 
oraya gitmektedirler. Hatta arazi çalışmalarında Işıklar Yaylası’nda 
hayvancılık faaliyetleri dahi gözlenmiştir.  

Işıklar Yaylası’ndaki durum diğer yaylalara da emsal oluşturmakta ve 
insanlar haklı olarak aynı şekilde talepte bulunmaktadırlar. Nitekim aynı 
durum başka boyutu ile Ayder Yaylası için sözkonusudur. 

“(…) Önce devlet buraya yayla diyordu. Burası yayla değil, mezra. 
Önceden alınmış birkaç tapu vardı, sonra devlet buranın mezra olduğunu 
kabul edince herkes tapusunu aldı.  Ayder’deki yapıların %90’ı kaçak. Arsa 
tapusu var ama binalar kaçak. Adama ev, otel ya da bina yapması için yer 
ve ölçüleri belediye tarafından veriliyor, adam bu ölçülere uymuyor. İki üç 
misli büyüklükte yer yapıyor. Herkes arsa yeri kadar bina yapıyor. Bir metre 
boşluk bırakmıyor. Şu anda bir imar planı var ama yeterli değil, yenisinin 
yapılması gerek.”(Ayder Yaylası’nda otel işletmecisi, 29.10.2010 ) 

Yapılan görüşmelerde alınan bilgilere göre diğer yaylalar için emsal 
oluşturan bu tür uygulamalar başka yaylaları kullanan kişileri de harekete 
geçirmiş gözükmektedir. 

“(…) Köylüler Ortaoba’yı yayla vasfından çıkarıp mezereye 
dönüştürmek istiyorlar. Bununla ilgili dava açmaya hazırlanıyorlar.”(Eski 
köy muhtarı, 28.10.2010)  

“(…) Çakırgöl Yaylası’na yapılacak tesis Gümüşhane il sınırları içinde 
kalıyor. Alanın mera vasfı henüz değişmedi.” (Gümüşhane Tarım İl 
Müdürlüğü, 26.10.2010) 

“(…) Yaylaların üzerinde ev yapmak, turistik tesis yapmak gibi 
konularda çok ciddi bir baskı var. Halk bu yöndeki talepleriyle sürekli 
olarak isteklerde bulunuyor. Bunun için de mera ya da yaylak olarak İl Mera 
Komisyonu tarafından tescil edilmiş yaylalarda tahsis amacı değiştirilerek 
kullanıma açılmasını istiyorlar. Ancak artık bu çok zor. Gelen talepler 
komisyon tarafından reddediliyor ve gelecekte reddedilecektir.”(Trabzon 
Tarım İl Müdürlüğü, 28.10.2010)  

4.5.5.5.Yaylalardaki değişimler olumlu gelişmeler midir? 

Yaylalarda yaşanan değişimle ilgili olarak farklı görüşler 
bulunmaktadır. Ancak bunlar içinde bir cümle ile özetlenen bir görüş, 
esasında yaylalardaki değişimi ve sonuçlarını açık bir şekilde anlatmaktadır. 
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“(…)Yaylalardaki değişim turizm yönünden olumlu diyebiliriz. 
Hayvancılık yönünden olumlu diyemeyiz.” (Yavuzkemal Belediyesi, 
19.07.2010) 

Bir başka görüş ise aslında yaylalardaki değişimin ciddi sorunlar 
içerdiğini ortaya koymaktadır 

“(…) Ayder’de ve diğer yaylalarda problemler var. Ayder Yaylası 1987 
yılında turizm merkezi ilan edilmiş. Yaylanın imar planının yapılması ise 
1990’lı yılların ortasında ancak gerçekleşmiş. Tabi bu arada büyük 
olumsuzluklar olmuş. İnsanlar yaylada tesis yapmışlar, ev yapmışlar. 
Özellikle plan onaylandıktan sonra bile ihtiyaca cevap veren nitelikte 
olmadığı için insanlar planı delmişler. İstedikleri gibi hareket etmişler. Tabi 
bu da çevrede ciddi bozulmalara neden olmuş. Bugün Ayder’de yapılar 
kaçak ve pek çok kişi de bu yüzden mahkemelerde uğraşıyor. Tabi bu durum 
hoş değil. İnsanlar gelir sağlamak için yaylada bir bina yapmışlar. O 
dönemde bunu denetlemesi gereken kişiler denetlememiş ya da görmezden 
gelmiş. Şimdi geldiğimiz noktada herkes ekmek parası kazanıyor. Şimdi bu 
binaları nasıl yıkacaksınız. Örneğin şu anda içinde oturduğumuz yer bile 
yasal değil, bir yığın problemi var. (…) Ayder için yeni bir imar planı 
yapıldı. Yedi aydır bekliyor. Plan hazırlanırken Milli Park planını dikkate 
alındı. Plan şu anda koruma kurulunda. Onlar da Çevre ve Orman 
Bakanlığından, Kültür ve Turizm Bakanlığından görüş 
soruyorlar.“(Çamlıhemşin Belediyesi, 29.10.2010) 

Yaylalarda sorunlar karmaşıklaştıkça yeni durumlar ortaya çıkmaktadır. 
Görüşmeler sırasında dile getirilenlerden birisi böyle bir durumu ifade 
etmektedir:  

“Yaylalardaki su kaynakları maddi durumu iyi olanlar tarafından özel 
tüketim için evlere, villalara bağlanıyor. Halbuki su yaylada kamunun 
malıdır.”(Giresun Tarım İl Müdürlüğü, 27.10.2010) 

Yaylalardaki değişim yalnızca fiziksel değişim değildir. Yaylaların 
işlevi değiştikçe, kent kültürü yaylalara doğru tırmandıkça yaylalardaki 
sosyal ilişkilerin ve kültürel özelliklerin de değiştiği anlaşılmaktadır. 
Nitekim yaylalarda artan turizm talebine bağlı olarak yaşanan bir duruma 
ilişkin anlatılanlar bunu doğrular niteliktedir:    

“(…) Ayder ve aşağılarda yılda 3-4 ton civarında bal satılmaktadır. 
Satılan bal “Ayder Balı” adı altında satılıyor ama bal Ayder balı değil. 
Gürcistan’dan kilosunu 8-10 liraya alıyorlar burada onu Ayder balı diye 50-
70 lira arasında satıyorlar. Bal şeker balı ve sahte. Yaylanın içinde kilosu 
150 liraya kadar çıkan ballar oluyor. Bu yazık, günah. Bunu alıp büyük 
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şehre götüren insan hastasına anasına babasına alıp götürüyor ve onun için 
bu parayı veriyor. (…) Her şey çok kötü oldu ve bozuldu. Böyle olmamalıydı. 
Ayder’imiz ve bizim yaylalarımız çok güzel. Biz bunları çocuklarımıza 
bırakmalıyız.”(Ayder Yaylası’nda işyeri sahibi, 28.10.2010) 

4.5.5.6.Yaylalardaki değişimin çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz 
etkileri nelerdir? 

Yaylaların giderek kalabalıklaşması, rekreasyon ve turizm etkinliklerine 
açık hale gelmesi çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunların 
başında da yaylalardaki çöp ya da katı atık sorunu gelmektedir.  

“(…) Çöp Kazıkbeli Yaylası için büyük bir problem. Yedi sekiz yıl önce 
bunu halletmek için bir girişimde bulundum. Yaylanın pazar denilen çarşı 
bölümü her yıl birine ihale ile verilir. O kişi de her çarşamba esnaftan 
toplanan belirli miktardaki para karşılığında yaylanın temizliği, çöpünün 
toplanması gibi işleri yapar. Ben ihale ile bu işi aldığımda o zamana kadar 
birikmiş ve çarşının her yerine yığılmış çöpleri toplattım. Toplattığım çöp 
tam tamına sekiz traktör römorku dolusu idi. Tabii çöpü mecburen yaylaya 
yakın bir yere çukur kazıp oraya gömdük.” (Kazıkbeli Yaylası’nda otel 
işletmecisi, 25.07.2010) 

Ancak yaylalarda nüfus sürekli arttığı için özellikle büyük yaylalarda 
katı atık önemli bir sorun olup bu sorun giderek de büyümektedir. Nitekim 
Kazıkbeli Yaylası’nda toplanan katı atıklar artık yayla yakınında Kazıkbeli 
Deresi vadisine dökülmektedir (Foto 35). 

Yaylalardaki çöp sorunu ile ilgili olarak yayla sakinlerinin de dışarıdan 
yaylaya piknik vb. amaçlarla gelenlerle ilgili şikayetleri bulunmaktadır. 

“(…) Dışarıdan piknik yapmak üzere gelenler çöplerini bırakıp 
gidiyorlar. Yayla kirleniyor.” (Alazlı Köyü sakini, 14.07.2010) 

“(…) Yaylamıza dışarıdan gelenler çok fazla. Gelip yiyip içip çöplerini 
yaylada bırakıp gidiyorlar.” (Hıdırnebi Yaylası’nda işyeri sahibi, 
15.07.2010) 

Yaylalardaki katı atık sorunu ile ilgili bir başka görüş ise yayla 
şenlikleri hakkındadır. Görüşülen kişilerin bir kısmı, şenliklerin çevresel 
bakımdan olumsuzluklara neden olduğunu belirtmişlerdir. 

“(…)Yayla şenlikleri çok kirlilik yaratıyor.”(Trabzon Tarım İl 
Müdürlüğü, 25.10.2010) 

“(…)Yaylalardaki şenliklerde ciddi sıkıntılar var. Çevreye zararı çok 
oluyor.”(Karadeniz Profesyonel Turist Rehberleri Derneği, 30.10.2010)  
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“(…) Yazın burada şenlik yapılıyor. Şenlik zamanı buraya 10-15 bin 
araç giriş yapıyor. Araçların bir ucu Ayder’in girişinde diğer ucu ise Galer 
Düzü hatta Aşağı Ceymakçur’da. Böyle rezillik olmaz. Şenlik önce Ayder’de 
başlıyor. Burada konser falan oluyor, sonra ertesi gün Galer Düzü’nde boğa 
güreşleri yapılıyor.”(Ayder Yaylası’nda işyeri sahibi, 28.10.2010)  

Yaygın olmamakla birlikte, yaylalarda farklı kullanım amaçlarına 
yönelik girişimler de mevcuttur. Böylesi durumlar da emsal oluşturduğu için 
halk üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır.  

“Yaylada halk ev yapmak istiyor izin verilmiyor. Ancak yaylamızda 
Kerem Kayalıkları Aliağa Tepesi civarındaki alanı taş ocağı olarak işletmek 
üzere bir şirket izin almış. Şu anda ÇED raporu almak için uğraşıyorlarmış. 
Halk buna tepkili ve kaşı çıkıyor.” (Alazlı Köyü sakini, 14.07.2010) 

Yaylalardaki değişimin çevre üzerindeki etkileri konusunda 
görüşmelerde başka anlatımlar da olmuştur. Bunlardan biri de doğal bitki 
örtüsünün tahribi ile ilgilidir. 

“(…) Ayder’de otel ve pansiyon sahipleri ormandan yaşlı şimşir 
ağaçlarını kesiyorlar ve ormanı tahrip ediyorlar.”(Ayder Yaylası’nda işyeri 
sahibi, 28.10.2010) 

Yapılan görüşmelerden birisinde görüşmecinin dile getirdikleri 
yaylalardaki değişimin sonuçlarını ifade etmesi bakımından oldukça dikkat 
çekicidir. 

“(…) Bir de buraya teleferik yapma işi planlanıyor. Üç ya da dört yere. 
Ancak bunun uygun şekilde yapılması ve herkese yarar sağlaması gerekir. 
(…) Buraya (…………..) geldi ve “Ayder bizim Davos’umuz ama Ayder’i hiç 
beğenmedim” dedi ve zaten bir daha da gelmedi. Eskiden Rize’ye gelince 
Ayder’e mutlaka çıkardı ancak şimdi artık gelmiyor.” (Ayder Yaylası’nda 
işyeri sahibi, 28.10.2010)  

Yaylalarda meydana gelen değişimin çevreye olan etkileri bakımından 
önemli konulardan biri de yayla-korunan alanlar ilişkisidir. Bölgedeki çok 
sayıda yayla milli parkların, doğal veya kültürel sit alanlarının sınırları 
içinde yer almaktadır. Bu durum doğanın korunması bakımından önemli bir 
avantaj olarak değerlendirilebilir. Nitekim görüşmelerde bu dile getirilmiştir. 

“(…)Ben korumaya ve sit alanına karşı değilim. Tam tersine bunu 
benimsiyorum. Burada eğer milli park ve sit alanı olmasa, insanlar gelir 
yolun ortasına ev yaparlar. Talan ederler buraları.  Hiç değilse sit ve milli 
park bu durumu engelliyor.” (Ayder Yaylası’nda otel işletmecisi, 
29.10.2010) 
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Ancak aynı yaylada işletme sahibi olup bu görüşün aksi yönde 
düşünenler de bulunmaktadır. 

“(…) Milli parklarla ilgili olarak buradaki halk zorluklar yaşıyor. 
Zaman zaman bizim de zorluklarımız oluyor.”(Ayder Yaylası’nda otel 
işletmecisi, 29.10.2010)  

“(…)Burası Milli Park. Ayder’de milli parkların koskoca binası var. 
Neden milli park sorumluları gelip o binada oturup milli parkı ve milli park 
içinde yapılan kanun dışı işleri denetlemiyor? Yazın özellikle Trabzon’dan 
insanlar gelip Galer Düzü’nde çadır kurup günlerce aylarca orada 
kalıyorlar. Çadırın yanında ve orman içinde ateş yakıyorlar. Ormanı ateşe 
verseler, orman bir tutuşsa her yer cayır cayır yanar. Geçtiğimiz yıllarda 
büyük bir yangın oldu. Çam yaş da olsa uçlardan tutuşunca iyi yanar. Şimdi 
orman memurları, milli park görevlileri neden gelip bunları 
denetlemiyorlar? Ben Milli Parkların yerinde olsam, Galer Düzü’ne 
ahşaptan 10 tane işyeri yaparım. Bunları ihale ile isteyene verir kirasını 
alırım ve düzenli bir şey olur ve on birincisinin yapılmasına da izin vermem. 
Buradan daha yukarı yaylalara her gün yüzlerce araç gidiyor. Yaylalardaki 
yerel halktan değil ama çünkü onlar her gün gidip geliyorlar, gelen 
ziyaretçilerden araba başı bir lira alırım. Bu birikince önemli para 
yapar.”(Ayder Yaylası’nda işyeri sahibi, 28.10.2010) 

Turizmin yaylalara ekonomik yarar sağladığı bir gerçektir. Ancak 
turizme bağlı olarak giderek kalabalıklaşan yaylalar yöre insanında 
rahatsızlık yaratmaktadır. Bu rahatsızlık aynı zamanda çevresel duyarlılığı 
da işaret etmektedir.  

“(…) Belediye olarak bu yıl festivalden önce Ayder ve Kalerin Düzü 
arasındaki yolu iyileştirme çalışmaları yaptık. Ancak bu durum halkta farklı 
tepkilere neden oldu. Örneğin, yolun iyileşmesi, ziyaretçi araçlarının daha 
yukarı kesimlere rahatça gidebileceği ve işlerinin düşebileceği kaygısıyla 
dolmuşçular bu durumu eleştirdiler. Ayder’deki işletmelerin sahipleri de 
benzer nedenlerle bu uygulamaya karşı çıktılar. Kavron Yaylası sakinleri ise 
oradaki birkaç esnaf dışında, yaylaya daha fazla ziyaretçi geleceği ve 
gürültüden kalabalıktan rahatları ve keyiflerinin bozulacağı gerekçesi ile 
eleştirdiler. Ve kinayeli biçimde “bari tümüyle asfalt yap da kurtulalım” 
diyerek belediyeye tepki gösterdiler.”(Çamlıhemşin Belediyesi, 29.10.2010) 

4.5.5.7.Turizmin yaylalara olumlu ve olumsuz etkileri nedir? 
Turizmin yaylalara olumlu ve olumsuz olmak üzere iki yönlü etkisi 

sözkonusudur. Kırsal kesimi sürekli göç veren bir bölge olan Doğu 
Karadeniz Bölgesi için yayla turizmi yeni bir gelir kaynağıdır. Bu da kırdan 
kente göçü durdurmasa bile frenleyebilecek bir özelliktir. Öte yandan 
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bölgede turizmi büyük ölçüde ortaya çıkan yeni iç talep yönlendirmekte olup 
bu talebi karşılama konusunda aceleci ve plansız bir şekilde 
davranılmaktadır. Bu da çeşitli olumsuzlukları yaratmaktadır. 

•Turizmin yaylalara olumlu etkileri 
Bölge insanının farklı kesimden temsilcileri yaylalarda gelişmekte olan 

turizmle ilgili olumlu yönde aşağıdaki görüşleri dile getirmişlerdir. 
“(…) Turizm yaylalar için olumlu bir gelişmedir. Olumsuz bir etki 

sözkonusu değil. Ancak altyapı yetersiz. Devletin sahip çıkması gerekir. 
Altyapı devlet tarafından yapılmalı. (…) Ticaret yapanlar için turizm ya da 
tatil yeni bir gelir kaynağı. Biz daha fazla para kazanmaya başladık. 
Herkese Karadeniz yaylalarına gelmesini tavsiye ederim.” (Muhtar, 
31.07.2010) 

“(…) Doğu Karadeniz’de çok fazla yayla olmasına rağmen turizm 
yapılan yayla sayısı çok az. Turizm yapılan yaylalar: Ayder, Kavrun, 
Avusor, Ceymakçur, Pokut-Sal, Huser, Elevit, Palovit, Uzungöl, Demirkapı, 
Şekersu, Sultanmurat, Limonsuyu, Zigana, Hıdırnebi, Kayabaşı, Ovit, 
Moryayla, Karagöl, Camili yaylaları. Biz firma olarak Trabzon yaylalarına 
ve bölgesel turlar yapıyoruz. Yaz sezonu boyunca şehre gelen yerli ve 
yabancıları turlara götürüyoruz. Bu, yaylalar için son derece önemli. 
”(Seyahat acentesi, 25.10.2010)  

“(…) Turizm tam gelişmedi. Bu bakımdan olumlu etkinin olduğu 
söylenemez. Sadece altyapı gelişti. Ancak ilerde olumlu bir etki olabilir. 
Olumsuz etki gözle görülür şekilde yok.” (Yavuzkemal Belediyesi, 
19.07.2010) 

“(…) Çevre ve yaylalar giderek bozuluyor. Ancak bu alanları 
korumamız gerekir. Burada da sizlere önemli görevler düşmektedir. 
(…)Turizme kötü demek de yanlış. Ben turizmi önemsiyorum. Çünkü halka 
önemli bir gelir sağlıyor. Ha, turizmin çevreye zararı yok mu, var. Ancak 
önemli olan bu zararı minimum düzeyde tutabilmek.”(Ayder Yaylası’nda otel 
işletmecisi, 29.10.2010)    

Yayla turizminin olumlu etkileri içinde en gözle görülebilir 
olanlarından biri şüphesiz ki bölge insanı için yarattığı istihdamdır. Nitekim 
Ayder Yaylası’ndaki iki işletme sahibinin işyerleri ile ilgili verdikleri bilgiler 
yaylalarda turizmin yıla yayılması ve turizmdeki istihdam olanakları 
konusunda ipuçları vermektedir.  

“(…) Tesisimizde 60 oda 130 yatak kapasitesi var. Ayrıca tam 
donanımlı 150 kişi alabilecek toplantı salonu var. Toplantı salonumuz 
oturma düzeni 150 kişilik, masa düzeni ile 50 kişi kapasiteli. Biz burada 
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şimdiye kadar pek çok kongre yaptık. Talep çok yüksek ancak gerek 
tesisimizde gerekse Ayder genelinde kapasite yetmediği için 500 kişilik 1000 
kişilik büyük kongrelere ev sahipliği yapamıyoruz. Temmuz ve ağustos ayları 
en dolu aylarımız. Bu aylar için şimdiden yer isteseniz bile zor. Ancak diğer 
aylar daha rahat oluyor. Özellikle ilkbaharda ve eylülden itibaren 
sonbaharda konaklama kapasitesi açısından daha uygun durumda oluyoruz. 
Artık kışın bile konaklama yapılabiliyor. Eskiden ulaşım problemdi şimdi o 
problem de ortadan kalktı. Çamlıhemşin-Ayder arasındaki yol sürekli açık 
tutuluyor.”(Ayder Yaylası’nda otel işletmecisi, 29.10.2010)  

(…) Ayder artık kışın da açık. Beş otel kışın açığız. Bu uygulama 
yaklaşık beş yıldır devam ediyor. Kışın yolu açık tutuyoruz. Valilikle 
anlaştık, kışın bir dozer ve bir kepçe alıyoruz, adamların yemesi içmesi bize 
ait, diğer masraflarına karışmıyoruz, kış boyunca yaylada kalıyorlar ve yolu 
sürekli açık tutuyorlar. Bu iyi oldu. (…) Bizim işler okullara endeksli. Bizim 
işler okullar açılınca başlar, kapanınca biter.  (…) Ayder’de şu anda yatak 
kapasitesi 1500 civarında. Kışın bazı bakkal ve marketler de açık. Kışın 
daha çok özellikle hafta sonları yerli turistler geliyor. Yabancılar da var. 
Onlar da daha çok kaymak için geliyorlar. Heliski (helikopterli kayak) var, 
ayrıca gün içinde yukarılara kadar tırmanıp aşağı kayıp gelenler var. Kışın 
kaplıca da açık oluyor. Kaplıcayı şu anda anonim şirket çalıştırıyor, 600 
ortağı var. Kâr da etmiyor, zarar da.” (Ayder Yaylası’nda otel işletmecisi, 
29.10.2010)  

•Turizmin yaylalara olumsuz etkileri 
Yaylalarda turizm geliştikçe altyapıya duyulan gereksinim de 

artmaktadır. Altyapı çalışmalarının ise yaylalarda olumlu ve olumsuz etkileri 
vardır. Bu tür çalışmalar bir yandan ziyaretçiler için yaylalara daha rahat 
ulaşım, daha konforlu konaklama tesisleri sağlarken bir yandan da dağ 
ekosisteminin tahrip edilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Nitekim yapılan bir 
görüşmede benzer uygulamalarla ile ilgili anlatılanlar bunu göstermektedir.  

“Uzungöl’ün etrafında eskiden yürüyecek yer yoktu. Bugün, yapılan 
düzenlemelerle insanlar gölün etrafında rahatça yürüyebiliyorlar. (…) 
Camiboğazı Yaylası’na Çakırgöl Kış Turizm Merkezi için yeni bir yol yapımı 
başlatılmış. Ancak orman (dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı, y.n.) dur 
deyince yol durdurulmuş. Turizm merkezinde 4500 yatak telaffuz ediliyor.” 
(Seyahat acentesi, 25.10.2010) 

“(…) Ayder Yaylası’nda uygulamalar şimdiye kadar pek iyi olmadı, 
yapılaşma arttı. Ancak şu da var; eğer turizm yapacaksak turizmin mutlaka 
çevreye bir zararı olacaktır. Ama az ama çok. Önemli olan bu zararı 
minimum düzeyde tutabilmek.”(Ayder Yaylası’nda otel işletmecisi, 
29.10.2010) 
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Yaylalarda gelişmekte olan turizmle ilgili olarak sektör temsilcilerinin 
tespit ve değerlendirmeleri şu şekildedir: 

“(…) Yaylalara bu kadar çok insanın girmesine izin verilmemeli. Gerek 
araç gerekse insan sayısı bakımından sınırlama getirilmeli. Ayder, Uzungöl 
gibi yerler çok kalabalık. Ancak bunda sezonun bu kadar kısa olmasının da 
etkisi var. Doğu Karadeniz Bölgesi kalabalık turlarla abur cubur bir şekilde 
tüketilmemeli. Burada nitelikli turizm yapılmalıdır. Biz acente olarak küçük 
gruplara yöneldik. Turları internet üzerinden satıyoruz. Türkiye’nin her 
yerinden tur satın alıp gelen var. İnsanlar daha çok gezmeye başladı.” 
(Karadeniz Profesyonel Turist Rehberleri Derneği, 30.10.2010)  

“(…) Yaylalara kitleler halinde turist geliyor. Yaylaları çekirge gibi 
tüketiyoruz. Uzungöl’ü, Ayder’i bitirdik. Biz eskiden turlarımızı Uzungöl’de 
konaklatırdık. Artık yavaş yavaş turları çekmeye başladık, başka seçenekler 
deniyoruz.”(Seyahat acentesi, 30.10.2010)  

“(…) Yaylalarda düşünülen şekildeki yola karşıyım. Bunun yaylaları 
tahrip edeceğine inanıyorum. Kuzey güney doğrultusunda yaylaya ulaşım 
kolay olmalı.”(Seyahat acentesi, 25.10.2010 ) 

Yapılan görüşmelerde en tartışmalı konulardan birisinin Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde yaylaları da kapsayan dağlık kesimde son yıllarda 
gelişmekte olan ve bir kış turizmi etkinliği durumundaki helikopterli kayak 
ya da heliski’dir. Bu rekreasyonel etkinlik türünde, kayak yapmak isteyenler, 
dağın alçak kesimlerinde bulunan konaklama tesislerinden helikoptere 
binmekte, helikopter kayakçıları yüksek kesimlerdeki alanlara bırakmakta ve 
kayakçılar kayarak aşağı inmektedirler. Bu konu farklı paydaşlar tarafından 
farklı şekillerde yorumlanmakta veya değerlendirilmektedir. Bu turizm 
çeşidine karşı olanların görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“(…) Ben bölgede bir iki yerde yapılan heliski turizmine karşıyım. Bu 
karşı oluşumun iki nedeni var. Birincisi, doğal hayatı olumsuz etkiliyor. 
İkincisi de çığ riskini artırıyor. Ayrıca bu turizmi yapan yabancı bir firma, 
yerli bile değil.”(Karadeniz Profesyonel Turist Rehberleri Derneği, 
30.10.2010)  

“(…) Kışın 4-5 tesis açık kalıyor. Onlar da kış mevsiminde çalışıyorlar. 
Özellikle son yıllarda heliski bu yörede giderek gelişmeye başladı. Yurt 
dışından gelenler Ayder’de konaklıyorlar. Özellikle (………….) Otel’de. 
Helikopterle vadi boyunca Kaçkar’a gidiyorlar ve oradan da kayarak aşağı 
iniyorlar. Tabi bu olayın öncelikle otel sahiplerine sonra da Ayder’imize 
büyük katkısı oluyor. (…………..) gelen yurtdışı firma dışında başka firmalar 
da diğer otellerde konaklamak ve bu işi yapmak için başvuru yaptılar ancak 
valilik  dar vadide birden fazla helikopterin olması halinde kazaya neden 
olur gerekçesi ile izin vermedi. Dolayısıyla şu anda bu işi yapan tek yurtdışı 
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firma var onlar da (…………….) kalıyorlar. Ancak duyduğumuz kadarıyla bu 
yıl 80 kadar hayvan üzülmüş, düşük yapmış. Biz onlara Çengel Boynuzlu 
Dağ Keçisi deriz. Doğa ile ilgili bir dernek var. Adamlar buraya gelip olayı 
takip ettiler ve bize bunu söylediler. Bu kayak işi Kanada’da İsviçre’de de 
varmış ama oralarda yasaklamışlar. Adamlar da şimdi buraya 
geliyorlar.“(Ayder Yaylasında işyeri sahibi, 28.10.2010)  

“(…) Heliski başladıktan sonra vadilerde çığ artmaya başladı. 
Arkadaş, eskiden bu olmuyordu. Heliskiden sonra başladı. O zaman demek 
ki bir zararı var. Adam geliyor bastırıyor 10.000 doları ve kayıyor. O parayı 
veren için para ne ki, zengin adam.”(Ayder Yaylası’nda işyeri sahibi, 
28.10.2010) 

Helikopterli kayakla ilgili olarak yukarıda anlatılanların aksi yönde 
görüşler de bulunmaktadır.  

“(…) Kışın heliksi grubu geliyor. Organizasyon sahibi İsviçreliler. 
Heliski ile ilgili turizm faaliyetinin başlangıcı 2004 yılıdır. O yıldan beri her 
yıl organizasyon yapılıyor ve gelen gruplar bizim tesisimizde konaklıyor. 
Program ocak ayından itibaren başlar. Organizasyonu yapanlar ocaktan 
itibaren üç ay boyunca burada kalıyorlar. Gelen gruplar da ortalama bir 
hafta kalıyorlar. Helikopterler milli parklardan aldıkları belirli 
güzergâhlarda uçuyorlar ve turistler de buralardan kayarak iniş yapıyor. 
Heliski konusu bölge için yeni bir uygulama. Bu konuda yanlış bilgilenmeler 
nedeniyle her yıl basında çevreye zarar veriyor şeklinde birtakım yazılar 
çıkıyor. Ancak bu doğru değil. Turizmden para kazanacaksak çeşitliliği 
artırmak zorundayız.”(Ayder Yaylası’nda otel işletmecisi, 29.10.2010) 

 “(…) Heliskinin hayvanları rahatsız ettiği ya da zarar verdiği 
söyleniyor. Ancak kim hangi veriye dayanarak bunu söylüyor? Heliski’nin 
hayvanları rahatsız ettiğini zannetmiyorum. Ben geçen yıl (…………..) 
Otel’de oturuyordum, karşı yamaçta da bir dağ keçisi gördüm, hiçbir şey 
olmamış gibi otluyordu. Ayrıca helisikinin çığa neden olduğu söyleniyor. 
Eğer önceden bölgede hiç çığ olmamış olsa tamam adamlara fatura edelim. 
Ancak daha önce buralarda defalarca çığ oldu. Burada kışın bir gök 
gürültüsü olur ki, helikopter sesi falan yanında hiç kalır. Yer gök inler. Bu 
nedenle turizm çeşitliliğini artırma konusunda çalışırken bazı nedenlerle 
bunu engellemeyelim. Bu konularda sağlıklı bir veri yok.”(Çamlıhemşin 
Belediyesi, 29.10.2010)  

•Turizmin yaylalarda yeterince gelişememe nedenleri 
Olumlu ve olumsuz etkileriyle Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye’de 

yayla turizmi bakımından en büyük potansiyele sahip bir bölge olmasının 
yanında, aynı zamanda bu turizm çeşidinin en gelişmiş olduğu alandır. 
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Ancak bölgedeki turizm potansiyeli ve bu turizmin gerçekleşme oranları 
kıyaslandığında ikisi arasında büyük farklılıklar olduğu görülecektir. Yayla 
turizminin bölgede yapılıyor olmasına karşın belirli bazı yaylalara sıkışmış 
olduğu da bir gerçektir. Şüphesiz ki bunun da çeşitli nedenleri 
bulunmaktadır. Bu nedenlerle ilgili bazı görüşler aşağıda verilmiştir.  

“(…) Bizim turizmciler olarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en büyük 
sıkıntımız sezonun kısa olması. Sezon temmuz ve ağustos aylarına sıkışmış 
durumda. Böyle olunca da tüm işletmeler kısa sezonda çok fazla gelir elde 
etmek istiyorlar. Bu da olumsuzluklara neden oluyor. Örneğin bölgede 
sektörde çalışacak ciddi şekilde kalifiye eleman sıkıntısı var.  Bölgede 
yaylalara olan ulaşım olanakları iyileşse buna bağlı olarak konaklama 
yatırımları artar, bu da sezonun 12 aya yayılmasına yol açar. Turizmciler ve 
yerel acenteler olarak bizim isteğimiz bu yönde.” (Karadeniz Profesyonel 
Turist Rehberleri Derneği, 30.10.2010)  

“(…) Karadeniz Bölgesi’nde geceleme 1-2 gün. Bunu artırmak gerek. 
Turizmin gelişmesi için yaylalarda rotalar yapılmalı, işaretlenmeli, 
broşürler yapılmalı. Yaylalardaki en büyük sorun mülkiyet sorunu. Kırsal 
turizmi geliştirmek için mülkiyet probleminin çözülmesi gerek. (…) 
Yaylalarda mass turizm de olabilir. Ancak arabaları daha aşağıda bırakmak 
gerekir. Örneğin dışarıda Davos örneği.” (Seyahat acentesi, 25.10.2010 ) 

“(…) Bölgede gelen ziyaretçiler açısından bir başka sorun içki sorunu. 
Bizim buradaki tesisler müşteriye içki vermiyor. Onun da nedeni iki şeye 
dayanıyor. Birincisi bizim bölge insanımız çok içer ve içince de deyim 
yerindeyse dağıtır. Buna meydan vermemek için. İkinci neden ise biraz önce 
söylediğim gibi iki aylık kısa sezonda çalışan ve kalifiye olmayan eleman içki 
servisi yapamaz. İçki servisi deneyim gerektirir. Bu anlamda bölgeye gelen 
tur müşterileri ile zaman zaman bu yönde sorun yaşıyoruz. Niye içki yok 
diye.”(Karadeniz Profesyonel Turist Rehberleri Derneği, 30.10.2010) 

4.5.5.8.Yayla turizminin hanelerin ekonomik gelişmesine olumlu ve 
olumsuz etkileri 

Turizm son yıllarda tüm dünyada en hızlı gelişen ve ülkelerin 
ekonomisine özellikle de gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına önemli 
katkılar sağlayan bir sektördür (Telfer and Sharpley, 2008). Dağlık bir alan 
olması ve ekonomik kaynakların yetersizliği nedeniyle Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin kırsal kesimi sürekli göç veren bir alandır. Bu nedenle yayla 
turizmi, bölgenin kırsal kesiminde yaşayan nüfus için yeni bir gelir kaynağı 
durumundadır. Ancak turizmin her türünün tüm dünyada olumlu etkilerinin 
yanısıra olumsuz etkilerinin olduğu da bir gerçektir. Turizm sektörünün 
bölgedeki temsilcilerinden olan Karadeniz Profesyonel Turist Rehberleri 
Derneği’nin bu konudaki görüşü şöyledir:  
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“(…) Bizim bölgemizde sanayi yok. Devlet buraya demiryolu 
yapmamış. Turizm şimdi gelir getirici bir seçenek. O zaman devletin tıpkı 
tarımda çay ve fındığa verdiği destek gibi turizme destek olması gerekir ya 
da Antalya bölgesinde turizmi devlet nasıl destekliyorsa burada da 
desteklemesi lâzım. Bölgede tarım için arazi kıt. Bölgede ev pansiyonculuğu 
geliştirilmelidir. Ev pansiyonculuğu lokâl değil bölgesel düzeye 
yaygınlaştırılmalı ve bu konuda da acele edilmelidir. Açıkçası yerel turizm 
desteklenmelidir.  Turistik ürünün çeşitlendirilmesi gerekir. Ayder ne 
sunuyorsa Uzungöl de aynısını sunmamalı. Müşteriye o da başka bir ürün 
sunmalıdır. Örneğin Batum sayesinde Trabzon daha fazla turist çekmeye 
başladı. Batum ne ki. Ancak adamlar orayı cazibe merkezi haline 
getirmişler. Bağlarımız var diyorlar, şaraplarımız meşhur diyorlar vs. Bu da 
turistik çekiciliği artırıyor. Bölgemizde turizmin gelişmesi ticareti de 
canlandırır.“(Karadeniz Profesyonel Turist Rehberleri Derneği, 30.10.2010) 

Yayla turizmi Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm yaylalarda gelişmiş 
değildir. Turizmin yapıldığı yaylalarda ise bir homojenlik bulunmayıp 
altyapı, tesislerin sayısı ve niteliği, halkın turizme katılma oranı gibi 
konularda farklılıklar bulunmaktadır. Yapılan görüşmelerde paydaşların bir 
kısmı turizmin yaylalardaki hanelerin ekonomik gelişmesine katkı 
sağladığını belirtmişlerdir.  

“(…) Millet en çok otel ve pansiyon işinden para kazanıyor. Burada 
evleri olanların hepsi evlerini otel ya da pansiyona çevirdiler. (…) 
Buradakiler tamamen yerli halk. Yani buradaki köylerin halkı. Birkaç kişi 
Ardeşen vb. yerlerden var. Bir de büyük şehirlerden gelenler ama onlar da 
yine bura kökenli. Örneğin (…………)  gibi.”(Ayder Yaylası’nda işyeri 
sahibi, 28.10.2010)    

“(…) Maddi açıdan yayladaki aileler için turizm çok önemli. 
Ürünlerimizi satabiliyoruz. Ticaret artıyor.”(Muhtar, 31.07.2010) 

“(…)  Ayder’in şöyle bir özelliği var; Ayder’de yaklaşık 200 ticari 
işletme var. Bu işletmelerin sahiplerinin 4-5 tanesi dışarıdan, onlar da yine 
yöre insanı, Ardeşen ve Pazar’dan. Onun dışında buraya yabancı kimse 
giremez. Burada bu durumu korumaya özen gösteriyoruz. Örneğin Bodrum, 
Kuşadası gibi yerlerde başlangıçta turizmden yerel halk gelir elde ediyordu. 
İnsanlar ev pansiyonculuğu yapıyorlardı. Evlerinin bir bölümünü pansiyon 
olarak kiraya verip para kazanıyorlardı. Sonra İstanbul’dan İzmir’den 
büyük sermaye sahipleri buralara girince halk bu adamların tesislerinde 
bulaşıkçı, işçi olarak çalışmaya başladı. Bizim yöremizin insanı bu durumu 
çok iyi bilir ve bundan dolayı burada böyle bir gelişmenin olmasına izin 
vermez.”(Çamlıhemşin Belediyesi, 29.10.2010)     
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“(…) Kazıkbeli Yaylası’nda sezonluk (yayla dönemi için) oda kiralamak 
yaygın durumda. Buna pansiyon diyoruz. Bir binada birkaç veya daha fazla 
sayıda oda var. Bunlar odanın kalitesine göre 2010 yılı fiyatlarına göre 450-
1200 lira arasında kiraya veriliyor. Yaylaya gelip oda kiralayan aileler 
yatağını, yorganını, mutfak eşyasını hatta yaylada yakacağı odunu dahi 
aşağıdan kendisi getiriyor. Verilen para karşılığında kiralanan pansiyonda 
aileler 3-5 gün, 1-2 hafta, isterlerse yayla dönemi boyunca kalabiliyorlar. 
Yaylada bu şekilde kiralık pansiyonlarda kalanlar çoğunlukla Giresun’la 
Trabzon Şalpazarı, Beşikdüzü, Tonya gibi ilçelerden gelenler. Bunların 
Kazıkbeli Yaylası’na gelme nedenleri; dedeleri bu çevrede yayla yaptıkları 
için bu çevreyi görmek istemeleri.”( Kazıkbeli Yaylası’nda otel işletmecisi, 
25.07.2010) 

“(…) Yaylada Haçkalı Hoca Baba Türbesi var. Türbe caminin içinde. 
Türbeyi görmek için yaylaya çok kişi geliyor.”(Eski belediye başkanı, 
13.07.2010)  

Yukarıdaki görüşlere göre turizmin yaylalardaki hanelerin ekonomik 
gelişmesine olumlu yönde etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu 
olumlu etkinin boyutları nedir? Gerçekten turizm yapılan yaylalarda tüm 
haneler bundan pay alabilmekte midir?  

“(…) Yayla turizmi belirli alanlara sıkışıp kalmamalı. Tüm bölgeye 
yayılmalı. Aynı zamanda turlar büyük gruplarla değil küçük gruplarla 
yapılmalı. Yani benim arzu ettiğim turizm şekli ekoturizmdir. Örneğin 
Uzungöl’de birkaç kişi turizmden para kazanıyor. Uzungöl halkının 
çoğunluğuna baksanız yoksul olduklarını görürsünüz. Dolayısıyla turizm 
tabana yayılmalı ve halkın tümüne yarar sağlamalı.”(Karadeniz Profesyonel 
Turist Rehberleri Derneği, 30.10.2010)  

4.5.5.9.Yayla turizminin bölgenin sosyal ve kültürel gelişmesine 
olumlu ve olumsuz etkileri 

Turizm ekonomik boyutunun yanısıra gerek ev sahibi toplum gerekse 
ziyaretçi bakımından karşılıklı sosyal ve kültürel etkileşime olanak tanıması 
bakımdan önemli bir etkinliktir. Bu etkileşim çoğunlukla olumlu yöndedir. 
Farklı toplumların birbirlerinin kültürlerini tanımaları ve anlamalarının en iyi 
yollarından biridir turizm. Her ne kadar Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 
turizm, iç turizm ağırlıklı olsa da son yıllarda dış turizm kısıtlı da olsa 
gelişme göstermektedir. Bu durumun kırsal kesimdeki köy ve yaylalarda 
yaşayanlar açısından önemi olduğu gibi aynı şekilde gelen turistlerin 
bölgenin doğasını, tarihini ve kültürünü görmesi, anlaması bakımından 
önemi büyüktür.     
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“Yayla turizminin bizimle ilgisi var. Biz yayla turizmiyle bağlantılı 
olarak çalışıyoruz. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında. (…) Gelen 
insanlar şehri ve Sümela Manastırını görmek istiyor. Çevrede de Ayder 
Yaylası ve Uzungöl tercih ediliyor. Bu yerler yerli turistler için geçerli. 
Yabancılar Trabzon-Ayasofya, kilise vb. yerleri gezip görüp sonra Artvin 
üzerinden Ani’yi görüp gidiyorlar. (…) Araplar daha çok yaylayı tercih 
ediyorlar. 2009’da gelen yabancı turistlerin %40’ı İranlı ve Arap. 2010’da 
%80’i İranlı ve Arap. 2011’de büyük patlama bekliyoruz. Bu genel tablo. 
Bizim otele çoğunlukla Yunanlılar geliyorlar. Gelenler ağırlıklı olarak turla 
geliyor. Bireysel gelenlerin oranı da giderek artıyor. Gemiyle gelenler de 
var. İstanbul çıkışlı. Ancak efektif olarak kullanılamıyor.” (Otel yöneticisi, 
25.10.2010 ) 

“(…)Turlarla büyük şehirlerden bölgemize gelenler kültür turistleri. 
Ancak çoğunlukla bölgeye bilinçsiz ve önyargılarla geliyorlar. Bu turistleri 
bilinçli rehberler eşliğinde gezdirmeliyiz.”(Karadeniz Profesyonel Turist 
Rehberleri Derneği, 30.10.2010)  

Bölgedeki yayla şenlikleri yüzlerce yıldır geleneksel olarak yapılan 
etkinliklerdir. Ancak son yıllarda bu şenliklerin çoğu geleneksel yapısından 
uzaklaşmıştır. Yayla şenlikleri, yaylalarda yaşayanlarla onların kentlerdeki 
tanıdık ve yakınları ile kitlesel anlamda buluşma ve bir arada eğlenme ortamı 
haline gelmiştir. Bunun yanında, Kadırga, Sis Dağı, Kümbet Yaylası 
şenlikleri gibi büyük yaylalarda yapılan önemli şenlikler, iç turizmi de 
olumlu yönde tetiklemektedir. Yapılan görüşmelerde bu durumla ilgili 
aşağıdaki görüş bildirilmiştir:  

“Popüler bir yayla şenliği furyası başladı. Bu eskiye dayanıyor ama 
geleneksel kültürel değerler popüler hale gelmeye başladı. Trabzon’da elliye 
yakın yayla festivali yapılıyor. Yedisi veya sekizi geleneksel olarak 
sürdürülebilir.” (Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 24.10.2010) 

Her ne kadar turizm Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gelişme aşamasında 
olsa da aşağıdaki bilgi bunun halkın kendileri için turizm etkinliklerine 
katılımlarını homojen ve olumlu bir biçimde etkilemediği anlaşılmaktadır.   

“Gümüşhane-Zigana Kayak Merkezi’ne günde 100 kişi gider. Doksan 
yedi kişi Trabzon’dan üç kişi Gümüşhane’den.” (Seyahat acentesi, 
25.10.2010) 

4.5.5.10.Yayla turizmi konusunda bölge halkının yeterince bilgi sahibi 
olduğunu düşünüyor musunuz? Bölge halkının yayla turizmine katılım 
düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yayla turizmi bir kırsal turizm çeşididir. Bu turizm çeşidinde, doğal ve 
kültürel kaynaklara bağlı olarak çeşitli aktiviteler yapılabilmektedir. Doğu 
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Karadeniz Bölgesi yaylaları Türkiye’de bu konuda potansiyeli en yüksek 
alandır. Ancak turizmin bir alanda gelişebilmesi için turizmle ilgili pek çok 
faktörün birarada olması gerekir. Bunlar çekiciliklerin dışında altyapı 
olanakları, ulaşım, yerel halkın turizm konusundaki motivasyonu gibi 
unsurlardır. Bu konuda turizm sektöründen temsilcilerin yaylalardaki 
konaklama olanakları ile görüşleri şunlardır:    

“(…) Bölgede yayla turizmi diye bir şey var. Böyle bir şeyi var 
sayıyoruz. Ancak yaylalarda gerçek anlamda turizmden söz edilemez. Çünkü 
yaylalarda turizmin gerektirdiği altyapı olanakları yok. Yaylalara düzgün ve 
rahat ulaşım yok. Yaylalarda birkaçı hariç doğru dürüst konaklama tesisi 
yok. Konaklanacak yerlerde hijyen, temiz bir lavabo ve tuvalet yok. 
Dolayısıyla bu şartlar altında gerçek anlamda turizm yapmak zor. Bu 
konuda Hıdırnebi ve Kayabaşı yaylakentler iyi örnekler.”( Karadeniz 
Profesyonel Turist Rehberleri Derneği, 30.10.2010)  

“(…) Bizim dışımızda iki acente daha var. Onlar 3-4 gün konaklamalı 
Hıdırnebi vb. yaylalara organizasyon yapıyorlar. Camili’ye de turumuz var. 
Ancak konaklama tesisi (………….)’ya ait olduğu ve turistler 
konaklayamadığı için, diğer tesisler de hijyenik olmadığı için Camili’de 
konaklama yapamıyoruz. Hopa’da konaklıyoruz.”(Seyahat acentesi ,  
25.10.2010)  

“(…) Biz ulaşımın kolay olduğu, konaklama tesisi bulunan yerlerle 
çalışıyoruz. Buralar: Trabzon’da Hıdırnebi ve Kayabaşı yaylaları, 
(…………) Tatil Köyü, Uzungöl, Rize’de Ayder Yaylası. Yayla konaklamaları 
bunlarla sınırlı. Bölgedeki yaylalarda konaklama tesisi arttı ancak en iyi iş 
yapan (…………..) ve Ayder otelleri.”(Seyahat acentesi, 25.10.2010)  

“(…) Konu ile ilgili AB’nin TR90 kapsamında çok güzel projeleri var. 
Ancak şu anda biz turizm yapmamıza rağmen insanları yaylalarda 
konaklatacak yer bulamıyoruz. Yaylalarda temel ihtiyaçlara hizmet edecek 
pansiyonlar olması gerek.” (Seyahat acentesi, 25.10.2010) 

“Kümbet Yaylası’nın içinde turiste hizmet edecek doğru dürüst bir 
işletme yok. İnsanlar turizm konusunda bilinçsizler. Konaklanacak doğru 
dürüst otel yok. Lokantalarda ciddi şekilde hijyen sorunu var. Bu durum 
yabancı turiste hizmet vermez. Yerli turiste bile çok zor.” Bizim tesis oldukça 
farklı ve kaliteli turiste hizmet veriyoruz.”(Otel yöneticisi, 14.07.2010)  

Turizm sektörü temsilcilerinin yayla turizmine halkın katılımı ve bu 
bağlamda insan kaynakları konusundaki görüşleri ise şöyledir:   

“(…) Karadeniz Bölgesi’nde dağ, doğa ve yayla turizmi anlamında 
kalifiye eleman sorunu yüzde yüz. Diğer sorunların yanında en büyük 
sorunlardan biri de bu. (…) Yayla turizmi veya doğa turizminde rehberlik 
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konusunda sıkıntı var, buna açıklık getirmek gerekir. (…) Yabancı turistler 
için rehberlik ciddi sorun. Bölgede rehber yetersiz.”(Seyahat acentesi, 
25.10.2010) 

“(…) Bölgede turizmle ilgili eğitimin kalitesi yükseltilmeli.”(Karadeniz 
Profesyonel Turist Rehberleri Derneği, 30.10.2010) 

Bölge halkının yayla turizmindeki bilgi düzeyi ve turizme katılım 
düzeyi konusunda yerel yöneticilerin düşünceleri ise şöyledir: 

“(…) Bölge halkı yayla turizmine henüz hazır değil. Turizm konusunda 
yeterince bilgi sahibi olduğunu da düşünmüyorum. Bunun olması için resmi 
kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışma yapması 
gerek.”(Yavuzkemal Belediyesi, 19.07.2010) 

 “(…) Bölge halkının turizm konusunda yeterince bilgi sahibi olduğu 
söylenemez. Ancak elden geldiğince turizmin içinde yer almaya ve gelen 
ziyaretçilere hizmet ermeye çalışıyoruz. Ziyaretçiye karşı daha nazik 
davranılabilir. Ev sahibi ziyaretçi ilişkisi daha iyi olabilir. Halkımız iyi 
niyetli ve misafirperver. Ancak turizm konusunda fazla bilgili değil.” 
(Muhtar,  31.07.2010) 

Yayla turizmi konusundaki olumsuzlukları bölge insanının kendi 
çabaları ile aşmaya çalıştıkları da bir köy muhtarının verdiği bilgilerden 
anlaşılmaktadır.   

“(…) Kümbet Yaylası’ndaki esnafı iki minibüsle 2008 yılında Trabzon 
Uzungöl, Rize-Ayder Yaylası gibi turistik yerlere götürdük. Buralardaki 
turistik işletmeleri ziyaret ettik. Buralarda gözlem yaptık. Uzungöl’de bir 
otel sahibi bizi aydınlattı. Bu gezinin Kümbet Yaylası esnafına yararı oldu. 
(…) KTÜ’den (Karadeniz Teknik Üniversitesi y.n.) hocalar 2006 yılında 
Kümbet Yaylası’na geldi. Esnaf kahvede toplandı. Hocalar servis nasıl 
yapılır, çatal bıçak nasıl servis edilir gibi konularda bilgi verdiler. 
Dışarıdan gelen misafirlere nasıl davranılacağını anlattılar. Bu 
organizasyonu Dereli Kaymakamlığı yaptı. Bu eğitim üç gün boyunca 
sürdü.”(Muhtar, 31.07.2010)    

4.5.5.11.Bölge insanının yaylalarda yaşanan değişim ve dönüşümlere 
ilişkin görüş ve önerilerini almada en etkili yol nedir? 

Bölge insanının yaylalarda yaşanan değişim ve dönüşümlere ilişkin 
görüş ve önerilerini almada en etkili yol olarak yerel yöneticilerden iki farklı 
görüş dile getirilmiştir.  

“Devlet üniversite hocalarına turizm konusunda eğitim verdirmeli.” 
(Muhtar,31.07.2010) 



 212

“Bu konuda en etkili yol gerekli tüm çalışmaların yapılmasıdır.” 
(Yavuzkemal Belediyesi, 19.07.2010) 

Ancak yaylalardaki değişim ve dönüşüm belirli bir grubu ilgilendiren 
konu olmayıp tüm paydaşları ilgilendirmektedir. Bu nedenle de yapılacak 
çalışmalarda, alınacak kararlarda tüm paydaşların ortak hareket etmesi temel 
koşuldur.  Görüşmelerde bu konuda bir kesimden yakınmaların olduğu 
görülmüştür.  

“(…) Bu (…………) çok yanlış yapıyorlar. Öyle sıkıntıdayız ki, 
yapacağımız mezar yerini bile (…………..) soruyoruz nereye yapalım diye. 
Bir şey de yaptıkları yok. Jipe biner gelirler, basar doğru yukarı giderler. Ne 
kimseyle konuşurlar, ne bir iş yaparlar. Ne yaptın, hiçbir şey. Mesela 
buradaki halkı bilgilendirmek için toplantılar, seminerler yapabilirler. 
Şimdiye kadar buna benzer hiçbir şey yapmadılar.”(Ayder Yaylası’nda 
işletme sahibi, 28.10.2010)  

“Devletin adamları buraya geliyor bize tepeden bakıyor. (……….)’nın 
adamları gelir, belinde bir çekiç, oraya tık tık, buraya tık tık. Aşağıda 
çalışır, dağlara gitmez. Sonra gider ne yaptı bilinmez. Hocalar gelir, otçusu 
gelir, omurgacısı gelir, aşağılarda çalışır giderler. Yabancılar gelir, 
adamlar dağların tepesine tırmanırlar. O ciddi çalışır. Biz ciddi 
çalışmadığımız için de ona el açmaya mahkumuz.   Devletin adamları gelir, 
bir yere bir direk dikecek. Kardeşim bu direk buraya olmaz, çığ alır götürür, 
bunu 5-10 metre yan tarafa dik deriz. Olmaz, projede böyle derler. Oturup 
masa başında proje yaparlar, bizim yıllardır buralarda edindiğimiz 
tecrübeyi dikkate almazlar. Çünkü onlara göre biz kimiz ki? (…)Yukarıda 
yapılan bir otel için 5 metre yol izni verilmiş, bu yol kayar. Buranın altı kum, 
yamaç dik, bu olmaz. En fazla yarım ya da bir metre patika gibi bir yol 
yapılacak, gelen müşteri de buradan valizini çekip götürecek.”( Ayder 
Yaylası’nda otel işletmecisi) 

4.5.5.12.Yaylaların geleceğini nasıl görüyorsunuz? 

Yaylaların geleceği konusunda paydaşların farklı görüşleri 
bulunmaktadır. Bir kamu kuruluşu temsilcisinin konuya ilişkin yaptığı genel 
ama öz değerlendirmesi şöyledir:   

“(…) Yaylalarda geleneksel kültür değişiyor. Geleneksel ürün çeşidi 
değişiyor. Geleneksel mimari değişiyor. Ulaşım kolaylaşınca insanlar 
yaylalarda çoğalıyor. Yaşlı nüfus oradan çekilince durum iyice değişecek. 
Modern anlamda yapısal bakımdan bir düzenleme yapılması gerekir.” 
(Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 24.10.2010) 
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Paydaşların bir bölümü yaylalarda meraların korunması ve 
hayvancılığın sürdürülmesini istemektedirler.   

“(…) Çevresel açıdan yaylalar iyiye gitmiyor. Ancak bilinçlenme olur 
ve devlet halkı yönlendirirse bu iş daha iyiye gider. Bunun için de yayla ve 
meralar korunmaya alınarak vatandaş yönlendirilmeli.” (Yavuzkemal 
Belediyesi, 19.07.2010) 

“(…) Hayvancılık öldü, çok kötü durumda ancak yavaş yavaş geri 
dönüş başladı. Çünkü et para etmeye başladı. Eskiden üretilen hayvan para 
etmiyordu, millet hayvancılığı o yüzden bıraktı, ancak bu konuda geri dönüş 
olacak.”(Ayder Yaylası’nda, otel işletmecisi, 29.10.2010) 

Paydaşların bir bölümü ise farklı düşünmekte ve yaylaların geleceğini 
turizmde görmektedirler. Sektörden bir temsilcinin konuyla ilgili görüşleri 
şöyledir: 

“(…) Bizim yaylalarımız altın değerinde. Ancak biz bunu pazarlayıp 
sunamıyoruz. Fuarlar ve tanıtım çok önemli. Bunlara katılımın 
desteklenmesi gerek.(…) Karadeniz Bölgesi Avrupalı için yeni bir 
destinasyondur. Dünyanın her ülkesinden bölgeye insan geliyor. (………..) 
Dünya markası oldu. Madrid’den bir uçağa binip aynı akşam Trabzon’da 
olabiliyorsunuz. (…) Karadeniz Bölgesi göç veriyor. Turizm işini yapabilsek 
göç de azalır, kadınlarımız kızlarımız iş sahibi olur ve değerlerimiz korunur. 
Şu anda bölgede heliski gelişmeye başladı. Heliski için hizmeti biz veriyoruz. 
Ortalama tur fiyatı 6000 Euro. Heliski şu anda Doğu Karadeniz’de Kaçkar 
ve İyidere’de yapılıyor. Konaklama (………..)’ta, Cimil Vadisinde kayak 
yapılıyor. (…) Doğu Karadeniz’deki turizm şu anda iç turizm ağırlıklı ve 
mass turizm karakterinde. Büyük oteller şu anda altıncı aydan itibaren 
geçerli olacak yaz rezervasyonunu kapatmış durumda. Bölgede iç turizm 
hazirandan itibaren okulların kapanmasıyla başlar, okulların açıldığı tarihte 
biter.”(Seyahat acentesi, 25.10.2010) 

Yerel yöneticilerin ve kamu kuruluşu temsilcilerinin bir bölümünün 
görüşü turizm sektörü temsilcisinin görüşleriyle örtüşmektedir.   

“(…) Ayder’de şu an resmi ve gayrıresmi olmak üzere 2000 yatak 
kapasitesi var. 2009 yılında bu tesislerde 140.000 konaklama yapılmış. 
Tesislerde 10 yatağı olan da var 70-80 yatağı olan da. Ayder’e yılda 
500.000 civarında insan geliyor. (…) Kaplıca konusunda Ayder son 8-10 
yıldır ikinci plana düştü.Son iki yıldır da kaplıca müşterisi azaldı.(….) 
Kıyılarımızda yer kalmadı. İnsanlar artık oralara doydular. Aynı zamanda 
küresel iklim değişikliği nedeniyle insanlar artık, dağlara, ormanlara, 
yaylalara yönelmeye başladılar. Yaylalar bu açıdan önemli. (…) Biz 
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bölgemizde turizmi yaygınlaştırmaya ve çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Turizmi 
Ayder dışındaki çeperlere, köylere, diğer yaylalara yaygınlaştırmak 
istiyoruz. Bu sayede aynı zamanda Ayder’in üzerindeki baskı da azalacaktır. 
(…) Yörede turizm sezonunu uzatmamız gerek. Bu nedenle de kış turizmini 
geliştirmeliyiz. Bunu yapabilmek için de tesis gerekli. Buraya Uludağ’daki 
gibi bir teleferik sistemi yapılması gerekir. Yakın zamanda (…………..) 
Bakanı, (………….) Genel Müdürü ve (……………) Başkanı bu konu ile ilgili 
olarak geldiler. Olumlu görüş bildirdiler. Şu anda teleferik yapımı için 
görüşmelerimiz sürüyor. Projenin yaklaşık bedeli 13 milyon Euro.” 
(Çamlıhemşin Belediyesi, 29.10.2010)   

“(…) Bölgede geleneksel yaylacılık korunmalı. Ancak yayla turizmine 
de geçilmesi gerekir. Mera Kanununa göre yaylalarda herhangi bir 
düzenleme yapmak mümkün değil. O nedenle Mera Kanununda düzenleme 
yapılarak yapılaşmaya belli oranda izin verilmelidir. Yapılaşma konusunda 
tip projeler uygulanmalıdır. Şu anda yaylalarda hiçbir şey yapmak mümkün 
değil. Altyapı yaylanın bakir ortamını bozmadan 
geliştirilmelidir.”(Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 26.10.2010) 

“(…) Yaylaların geleceğini parlak görüyorum. Çünkü, deniz turizmi 
bitmek üzere. İnsanların yaylalara hücum edeceğini düşünüyorum. Kaçak 
olmasına rağmen her yıl benim bulunduğum köyün yaylalarına 20-30 yeni ev 
yapılıyor. Hayvancılık yaylalarda öldü. Yaylaların geleceği artık turizmdir 
diye düşünüyorum.” (Muhtar, 31.07.2010) 

Yaylalarda yaşayan, halktan olanlar içinde de yaylaların geleceğinde 
turizmin önemine vurgu yapanlar bulunmaktadır. 

“Tüm yaylalarda turizmin gelişeceğine dair bir düşünce var. Ancak 
bunda ön şart, devlet el atarsa gelişir. Yani altyapıyı devletin yapması lazım. 
Yol, kanalizasyon, otel. Bunları devletin yapması lazım.”(Alistire Yaylası 
sakini, 25.07.2010)  

Turizm için bu olumlu görüşlerin yanısıra turizmdeki zorluklara ve 
dezavantajlara da dikkat çekenler bulunmaktadır.  

“(…) Turizm konusundaki zorluk; bir çivi çakılacağı zaman (………), 
(………) vb. yerlerden ayrı ayrı izin almak gerekiyor. Bir diğer zorluk, 
turizmin sezonluk olması. Kışın yaylaların yolu kapanıyor. Ulaşımda zorluk 
var. Sezon kısa olunca da yatırım için kimse gönüllü olmuyor. Yatırım 
konusunda yönlendirme olmadığı için yatırım zor.”(Seyahat acentesi, 
25.10.2010) 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yayla turizmini geliştirme yönünde 
çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalarda ilk adım, Doğu Karadeniz 
Bölgesel Gelişme Planı’nda (DOKAP) kırsal turizm ve yayla turizmine 
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önemli bir yer verilmiş olmasıdır (DPT ve JICA, 2000). İkinci önemli adım,  
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanmış olan “Türkiye Turizm Stratejisi 
2023 Eylem Planı 2007-2013”’te Doğu Karadeniz Bölgesi’nin destinasyon 
bakımından “Yayla Turizmi Koridoru” olarak tanımlanmasıdır. (Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 2007).  Bölgede turizmi geliştirme çalışmaları 
kapsamındaki en son adım ise “Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm Master 
Planı”nın hazırlanmasıdır (Barlas İmar Planlama Müşavirlik Ltd.Şti., 2010). 
Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı ile Türkiye Turizm Stratejisi 2023 
Eylem Planı 2007-2013 daha genel kapsamlı çalışmalar olduğu için 
görüşmelerde bunlar hakkında görüş bildirilmemiştir. Ancak Doğu 
Karadeniz Bölgesi Turizm Master Planı’nın kapsamı yayla turizmini 
doğrudan ilgilendirdiği için konu hakkında çeşitli görüşler dile getirilmiştir. 
Plana olumlu bakanların görüşleri aşağıda verilmiştir. 

“(…) Ben yeni yapılan Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm Master Planına 
olumlu bakıyorum. Özelikle yaylaların bir güzergâh boyunca birbirine 
bağlanması olumlu bir düşünce. (…)Trabzon yabancılar tarafından çok iyi 
tanınıyor. Limana çok sayıda cruise uğruyor. Bu iyi değerlendirilmeli. 
Bölgede turizm tanıtımını her il kendisi yapmaya çalışıyor. Halbuki bu 
bölgesel düzeyde yapılmalı.”(Karadeniz Profesyonel Turist Rehberleri 
Derneği, 30.10.2010)       

“(…) Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm Master Planı ile birlikte devletin 
beklentisi, yol. Samsun’dan itibaren yukarı yayla yollarından Ayder’e, 
Artvin’e kadar gidecek. Yaylalar yayla turizmi kavramı içinde gelir getirici 
yerler olmaya aday. Gelenler yerel ürünleri tatmak istiyor. O bakımdan 
hayvancılığın eski günlerine dönmesi lazım.” (Trabzon İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, 24.10.2010) 

Yayla turizminin gelişmesi bakımından plana olumlu bakanlar ve 
umutlu olanlar bulunmakla birlikte eleştirenler de bulunmaktadır. 

“(…) Ben turizmin gelişmesini istiyorum. Bu konuda da bir plan 
hazırlandı. Ben planı eleştiriyorum. Eleştirim iki nedenle. Birincisi, plandaki 
veriler oldukça eski. Örneğin Ayder’de 600 yatak kapasitesinden söz 
ediliyor, şu anda yaylada yatak kapasitesi 2000. Bunun gibi pek çok örnek 
var. İkinci konu planın içeriği ile ilgili. Planda yaylaların birbirine 
yukarıdan yollarla bağlanması öngörülüyor. Bence bu yanlış. Çünkü Doğu 
Karadeniz’e Trabzon’dan giriş yapan bir kişi ilk gün ne ister? Sümela 
Manastırını görmek ister. Oraya gitti geldi, ertesi gün Uzungöl’ü ya da 
Ayder’i görmek isteyecektir. Uzungöl’e gitse Ayder’de konaklamak, Ayder’e 
gelip Uzungöl’e gitse orada konaklamak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla 
bölgede en az üç dört geceleme yapacaktır. Halbuki plandaki durum 
gerçekleşse, adam Ordu’dan girer, Ayder’den çıkar. Yani görmeye değil 
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bakmaya gelir. Ben buna “fast food turizmi” diyorum.”(Çamlıhemşin 
Belediyesi, 29.10.2010) 

•Turizmin kırılgan yapısı ve yayla turizmi 
Turizm yaylalar için yeni bir gelir kaynağıdır. Ancak turizmin kendi 

yapısından kaynaklanan nedenlere bağlı olarak bölge insanının gelecekte 
büyük beklenti içinde olduğu durum, düş kırıklığı yaratabilecek özelliklere 
sahiptir. Çünkü ekonomik krizler, salgın hastalıklar, terör olayları, 
ülkelerarası savaşlar ve politik problemler turizmin yumuşak karnıdır ve 
turizm bu gibi durumlardan çok çabuk etkilenir. Nitekim yapılan 
görüşmelerde böyle bir durumun yaşanmış veya yaşanmakta olduğu 
anlaşılmaktadır.   

“(…) Üç yıl öncesine kadar İsraillilerle iyi iş yapıyorduk. Her 
çarşamba Tel Aviv’den Trabzon’a direkt uçuş vardı. Tel Aviv’deki şirketlerin 
bunda çok büyük payı vardı. Jeep safari yapıyorduk. Sümela, Araklı-
Dağbaşı, Uzungöl, Demirkapı, Anzer Yaylası, Ovit Yaylası, İkizdere, 
Yusufeli, Olgunlar, Artvin, Fırtına, Ayder Yaylası gibi yerlerde 
pansiyonlarda konaklıyorlardı. İsrail pazarı ile aile işletmeleri çok iyi iş 
yapmaya başladılar. Tur iki türlü yapılıyordu. Yürüyüş-jeep safari ve 
yürüyüş. Dağ bisikleti ile gelenler oldu. İsrail’den bisikletleri ile 
geliyorlardı. (…) İsrailliler bakımından işin iyi olduğu dönemde mayıs 
ortasından eylül sonuna kadar her hafta grup geliyordu. Temmuz ve 
ağustosta her ay 4-5 grup yaptığımız oluyordu. Her grupta ortalama 15 kişi 
vardı. 2009 yılından itibaren acente ile gelenler gelmez oldu. Münferit 
gelenler oldu. 2010 yılında hemen hemen kimse gelmedi. Mavi Marmara 
olayından sonra İsrailli turist bitti. Şu anda gelen İsrailli turist sayısı sıfır. 
2009’dan itibaren Arap akını başladı. Araplar Trabzon’daki 4-5 yıldızlı 
oteller ile Uzungöl ve Ayder Yaylası’na gidiyorlar. Ancak yine de son on yıl 
içinde yabancı oranında azalma yerli oranında artış var.”(Seyahat acentesi, 
25.10.2010)  

“(…) Yabancılar çok geliyordu. Özellikle İsrailliler. Adamların buraya 
yararı oluyordu. Artvin’deki katırcılara köylülere yararı oluyordu Gemi 
olayından sonra bıçak gibi kesildi. Trabzon havaalanına haftada 400 İsrailli 
iniyordu, şimdi hiç yok.”(Ayder Yaylası’nda otel işletmecisi, 29.10.2010)    

“(…)Yaylalarda ileriye dönük bakamıyoruz. Son iki yılda İsrailli elli tur 
kalkmış. Bir tur ortalama otuz kişi. Bunların Trabzon’dan sonraki durağı 
yaylalardı. Şu anda Araplar ve İranlılar konaklamaya başladı.” (Otel 
yöneticisi, 25.10.2010) 

“(…) DOKAP kapsamında JICA tarımla ilgili ciddi projeler yaptı ve 
tarım projelerini bitirdiler. Turizm konusunda da çok çaba gösterdiler ama 
pek beklentilerini bulamadılar.” (Seyahat acentesi, 25.10.2010)” 
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5. SONUÇ 

Dağlık alanlar dünyadaki kara yüzeylerinin yaklaşık 1/4’ünü 
kaplamakta olup, dünya nüfusunun yaklaşık %10’u dağlık alanlarda 
yaşamaktadır. Bunun yanında dünya nüfusunun %22’sinin yaşamı ise dağlık 
alanlara bağlıdır. Dağlar sadece kendi çevresinde yaşayan nüfus için değil, 
aynı zamanda daha alçak kesimlerde yaşayan nüfus için de başta su, 
madencilik, enerji kaynakları, kereste, biyolojik çeşitlilik, rekreasyon ve 
turizm gibi değer ve kaynaklar bakımından büyük öneme sahiptir (Funnel ve 
Parish, 2001:1; UNEP World Conservation Monitoring Centre, 2002). Bu 
önemine karşın dağlık alanlar, çeşitli insan faaliyetleri nedeniyle, arazi 
kullanımı/arazi örtüsünde değişikliğin en fazla yaşandığı yerler arasındadır. 
Bu değişiklikler, hassas ekosistemler olan dağlık alanlarda ekosistemin zarar 
görmesine veya bozulmasına neden olmaktadır. Bu zararlanma ya da 
bozulma sadece dağlık alanlarda yaşayan nüfusu değil, çeşitli kaynaklar 
bakımından dağlık alanlara bağlı olan, dağlardan uzakta yaşayan nüfusu da 
olumsuz yönde etkilemektedir.   

Doğu Karadeniz Bölgesi, topografya bakımından yüksek ve engebeli bir 
alan olduğundan tarımsal faaliyetler için kullanılabilecek arazi son derece 
sınırlıdır. Bölgenin bu dezavantajlı durumu kırsal alanlar için önemli olan 
başka bir ekonomik faaliyet açısından olumlu bir özellik taşımaktadır. 
Dağlık alanda özellikle de alpin çayırların bulunduğu bölgedeki yaylalar, 
hayvancılık yapmak için kır nüfusuna büyük bir olanak sunmaktadır. Bu 
nedenle, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, öteden beri hayvancılık, dolayısıyla 
yaylacılık önemli bir ekonomik faaliyet olmuştur.  

Bölgede 1950’li yıllardan bu yana ekonomik kaynakların yetersiz 
olduğu köylerdeki nüfusun kentlere göçmesi, buralardaki nüfusun göreli 
olarak azalması ve genelde yaşlı nüfusun köylerde kalması, hayvancılık 
faaliyetlerinin, dolayısıyla yaylacılık faaliyetlerinin de gerilemesine yol 
açmıştır. Bunun yanında 1980’li yıllarda başlayıp, 1990’lı yıllardan itibaren 
ivme kazanan, bölgedeki yaylalardan rekreasyon veya sayfiye amacıyla 
yararlanma giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Ayrıca, son yıllarda 
ülkemizde turizm tüketim kalıplarındaki değişime paralel olarak bazı 
yaylalar turizm merkezlerine dönüşmüş, buralara yapılan turizm yatırımları 
artmıştır. Bu süreçle birlikte bölgedeki yaylalarda arazi kullanımında ve 
yaylaların işlevlerinde hızlı bir değişim yaşanmaktadır.  

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylaların arazi kullanımı ve 
işlevlerinde meydana gelen değişimi ve bu değişimin sonuçlarını 
değerlendirmeye yönelik olarak yapılan araştırmada, aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır: 
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Araştırma alanının evreni Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalar ve bu 
yaylaların kullanıcılarıdır. Örneklemi ise bölgedeki Trabzon, Giresun ve 
Gümüşhane illerinin her birinden 10’ar yayla olmak üzere toplam 30 yayla 
ve bu yaylaların kullanıcıları oluşturmaktadır. Araştırma alanındaki yaylalar 
içinde 1404 metre yükseltideki Trabzon-Hıdırnebi Yaylası en alçak 
kesimdeki yayla; 2335 metre yükseltideki Gümüşhane-Kazıkbeli Yaylası en 
yüksekteki yayladır. Dolayısıyla proje alanındaki en alçak kesimdeki yayla 
ile en yüksekteki yayla arasında 931 m yükselti farkı bulunmaktadır. 
Örneklemi oluşturan otuz yaylanın belirlenmiş sınırları içindeki 
yüzölçümlerinin toplamı 12.897,6 hektardır. 

Araştırma alanındaki yaylaların bir bölümü yalnızca bağlı olduğu idari 
birimde (köy/ilçe/il) ikamet eden nüfus tarafından kullanılırken, bir bölümü 
başka illerde ikamet eden nüfus tarafından kullanılmaktadır. Bu konuda en 
dikkat çekici durum Gümüşhane ili yaylalarında gözlenmiştir. Araştırma 
alanındaki Gümüşhane iline ait bir yaylanın dışındaki dokuz yaylanın 
kullanıcıları Trabzon ve Giresun illerinde ikamet etmektedirler.  

Yaylalardaki arazi kullanımındaki değişim 
Proje alanında arazi kullanımında alansal olarak üç temel kategori 

belirlenmiştir. Bunlar; mera alanları, orman ve yerleşim alanlarıdır. Ayrıca 
arazi kullanımı içinde değerlendirilen ancak çizgisel olarak sınıflandırılan 
yol ağı bulunmaktadır. 

Araştırma alanında 1973 yılına ait arazi kullanım durumu 
değerlendirildiğinde; mera alanları %83,1 oranla (10.723,054 ha) arazi 
kullanımında en geniş alanı kapsayan kategoriyi oluşturmaktadır. Bunu 
%16,6 oranla (2.136,894 ha) orman alanları ve %0,30 oranla (37,66 ha)  
yerleşim alanları izlemektedir.  

2004 yılında arazi kullanımındaki değişime bağlı olarak bu oranlar 
değişmiştir. Mera alanları %0,8 (102,779 ha) gerilemiştir. Buna karşılık 
orman alanları %0,6 (78,555 ha) artış göstermiştir. Yerleşim alanlarındaki 
artış ise %0,2 (24,229 ha) olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler araştırma 
alanında 1973-2004 yılları arasında mera alanlarında azalmanın, buna 
karşılık orman ve yerleşim alanlarında artışın olduğunu ve bu artışın da mera 
alanları aleyhine olduğunu göstermektedir.  

İki dönem arasında mera alanlarındaki azalma tüm yaylalarda aynı 
boyutta değildir. Nitekim 22 yaylada mera alanlarında azalma meydana 
gelirken 8 yaylada ise artış olmuştur. Mera alanlarındaki azalmanın olduğu 
yerlerde orman ve yerleşim yerlerinde genişleme sözkonusudur. Buna 
karşılık mera alanlarının artışı ise, ormanın örtüsünün ortadan kaldırılması 
ya da yayla evlerinin yıkılarak ortadan kaldırılmasına bağlıdır. 
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Araştırma alanında orman varlığı bulunan 19 yayla mevcuttur. Diğer 11 
yayla alpin katta yer aldıkları için buralarda orman örtüsü bulunmamaktadır. 
Orman varlığının bulunduğu 19 yaylanın 16 tanesinde 1973 ve 2004 yılları 
arasında orman alanı genişlemiştir. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 
yaylalarda hayvancılık faaliyetlerinin eskiye oranla azalması sonucu, 
önceden mera olarak kullanılan alanların artık bu amaçla kullanılmaması; 
bunun yanında bölgedeki nemli ve yağışlı iklime bağlı olarak bitki örtüsünün 
bu gibi alanlarda hızla gelişmesi orman alanlarının genişlemesindeki en 
önemli etkenlerdir. Orman alanlarındaki artışta bir başka etken ise bazı 
yaylalarda sınırlı da olsa belirli alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının 
yapılmasıdır.      

Araştırma alanında 1973-2004 yılları arasında arazi kullanımı 
bakımından arazi kullanım tipleri içinde alansal olarak en az değişim yayla 
yerleşim yerlerinde meydana gelmiştir. Bununla birlikte otuz yayladaki 
yerleşim alanlarının tümünde 24,229 hektarlık bir artışın varlığı dikkat 
çekicidir. Yaylalarda yerleşim alanlarında meydana gelen değişim, ev ve 
işyerlerinin sayısındaki artışın sonucudur. Nitekim araştırma alanındaki 30 
yaylada 1973 yılında 5380 olan bina ya da yapı sayısı %152,6 oranındaki 
artışla 2004 yılında 8210 olmuştur.  

Yaylalarda yerleşim alanlarında meydana gelen değişim yalnızca 
alansal ve yapı sayısının artmasından ibaret değildir. Aynı zamanda yapıların 
niteliğinde de değişim meydana gelmiştir. Daha eski tarihlerde yapılan yayla 
meskenleri, bölgenin geleneksel kırsal mimari özelliklerini yansıtan, basit, 
tek katlı konutlardır. 1980’lerden itibaren yapılan meskenler ise bu 
özellikten uzak, kentsel formda, endüstriyel yapı malzemeleri kullanılarak 
inşa edilmiş, bir kısmı çokkatlı yapılardır.   

1973-2004 yılları arasında yaylalarda konut sayısındaki bu önemli 
artışın ve konutların niteliğinin değişmesinin çeşitli nedenleri vardır. Bu 
nedenlere bağlı olarak inşa edilen yapılar şu şekilde gruplandırılabilir:  

•Geçimini hayvancılıktan sağlayanların her yaz döneminde aynı 
yaylaya gelerek hayvanlarını otlattıkları süre içinde barınma ihtiyacına 
yönelik olarak yapılan ev, ahır vb. yapılar. Bunların sayısı giderek 
azalmaktadır.  

•Daha önce geçimini hayvancılıktan sağlayanların yaptıkları evlerin 
kullanılamaz duruma gelmesi nedeniyle bu yapıların hayvancılığı bırakan 
sahipleri ya da bu meskenleri miras olarak gören aile bireyleri tarafından 
sökülerek yerine yenisinin inşa edildiği yapılar. 

•Turistik faaliyetler için ticari amaç güdülerek yapılan yapılar. 
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•İleriye dönük olarak yer edinme gibi amaçlarla yapılan yapılar. 
•Yaz mevsiminde dinlenmeye ve tatil yapmaya yönelik rekreasyonel 

amaçlar için yazlık ev (ikinci konut) şeklinde yapılan yapılar.  

•Yaylaya çıkanlarca ortaklaşa kullanmak üzere inşa edilen cami, köy 
odası vb. yapılar. 

4342 sayılı Mera Kanunu’nun çıkmasından sonra farklı amaçlar için 
inşa edilen bu yapıların sayısında önemli artış meydana gelmiştir. Halbuki 
kanun bu yapıların yukarıda sıralanan maddelerden yalnızca ilk maddede 
belirtilen koşullardaki ev yapımına; yani, hayvanlarını otlatmak amacıyla 
yaylaya çıkanlara barınma amacıyla yapacakları meskenler için belirli 
koşullar çerçevesinde izin vermektedir (Mera Kanunu 4. ve 20. Madde). 
Mera Kanunu’nda yaylada yapılacak olan yapıların niteliğinin belirlenmiş 
olmasına karşın yaylalarda bu niteliği taşımayan ve yasal olmayan yapıların 
sayısının sürekli artıyor olması dikkat çekicidir.  

Araştırma alanında 1973-2004 yılları arasında arazi kullanımında 
meydana gelen bir başka değişiklik ise yaylalardaki yol ağındadır. 1973 
yılında otuz yaylanın tamamındaki yol ağı 377,193 km’dir. Bu rakam 
%136,9 oranında (139,347 km) artarak 2004 yılında 516,534 km’ye 
çıkmıştır. Yol ağındaki artışın temel nedenleri; sürekli yerleşmelerle yaylalar 
arasında ulaşımı sağlamak için yeni yolların yapılması; bazı yaylalara yeni 
yapılan evlere erişimin sağlanması için yapılan yeni yollar; eski yolların 
devamının yapılması, çevredeki diğer yaylalarla ulaşım bağlantısının 
sağlanması ve mera alanlarına ulaşım için yapılan yeni yollardan 
kaynaklanmaktadır. Yaylalarda sürekli olarak yeni yolların açılması veya 
mevcut yolların genişletilmesi ekosisteme zarar vermektedir. 

Yaylaların işlevlerinde meydana gelen değişim 
Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarının işlevlerinde meydana gelen 

değişimleri dört evreye ayırmak mümkündür. Bunlar: 1950 öncesi; 1950-
1980 dönemi; 1980-1990 dönemi ve 1990 sonrasıdır (Somuncu, 2010a; 
2010b). 1950 öncesinde yaylalarda geleneksel yaylacılık faaliyetleri 
sürdürülmüş olup, yaylaların temel işlevi hayvancılıktır. 1950-1980 
döneminde bölgede kırdan kente göç artmış, yaylalara göç eden nüfus göreli 
olarak azalmıştır. Buna bağlı olarak kimi yaylalar terk edilmeye 
başlanmıştır. 1980-1990 yılları arası, yaylalarda rekreasyon ve turizm 
etkinliklerinin gelişmeye başladığı dönemdir. Bu dönem aynı zamanda 
yaylalara geri dönüşün de başlangıcıdır. 1990 ve sonrası ise yaylalarda asıl 
değişimin yaşandığı dönemdir. Bu dönemde yaylalardan rekreasyon ve 
turizm amacıyla yararlanma artmış, buna karşılık hayvancılık faaliyetleri 
belirgin bir şekilde gerilemiştir.  
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Araştırma alanındaki yaylalar işlevleri bakımından değerlendirilerek 
dört grup yayla belirlenmiştir. Bunlar;  

•Hayvancılık işlevine sahip yaylalar: Erişimi zor olan, dağ otlağı 
olarak kullanılan ve kısmen terk edilmekte olan, çoğunlukla alpin kattaki 
(2000 m+) yaylalar. Bu tür yaylalardaki evler yalnızca barınmaya yönelik, 
basit ve geleneksel meskenlerdir. Bu yaylalarda ticari işletmeler 
bulunmamakta ya da sayısı yok denecek düzeydedir. Bu tür yaylalar 
araştırma alanındaki 1.grup yaylalara karşılık gelmektedir. 

•Hayvancılık ve rekreasyon işlevine sahip yaylalar: Erişimin bazı 
yerlerde iyi olduğu, dağ otlağı işlevi kısmen değişmiş, hem hayvancılık hem 
de yerel halk tarafından rekreasyon amacıyla kullanılan yaylalardır. 
Yaylalardaki bu iki etkinlik eşit denecek düzeyde olabildiği gibi, bazı 
yaylalarda bir işlev diğerine oranla daha baskın olabilmektedir. Bu 
yaylalarda yazlık ev ya da ikinci ev özelliği taşıyan evler mevcut olup, 
gündelik ihtiyaçların karşılanabileceği bakkal, fırın vb. işyerleri 
bulunmaktadır. Bu tür yaylalarda turizme yönelik işletmeler henüz 
bulunmamaktadır. Sözkonusu yaylalar, yayla gruplandırmasında 2.grup 
yaylalara karşılık gelmektedir.    

•Rekreasyon işlevine sahip yaylalar: Erişimin kolay olduğu, dağ otlağı 
işlevini büyük ölçüde kaybetmiş, hayvancılık faaliyetlerinin çok az olduğu, 
daha çok yöre halkı tarafından rekreasyonel amaçlarla kullanılan 
yaylalardır. Sözkonusu yaylaları kullananların bir bölümü halen bölgenin 
kırsal nüfusu olduğu için bazı aileler köyde bulunan çok az sayıdaki 
hayvanını yaylaya götürebilmektedir. Ancak işlev sıralamasında hayvancılık 
en düşük düzeyde olup yaylalardaki asıl işlev rekreasyondur. Bu yaylalarda 
yazlık ev ya da ikinci ev özelliği taşıyan evler mevcut olup, gündelik 
ihtiyaçların karşılanabileceği bakkal, fırın vb. işyerleri bulunmaktadır. Bu 
tür yaylalarda turizme yönelik işletmeler henüz bulunmamaktadır. 
Sözkonusu yaylalar, yayla gruplandırmasında 3.grup yaylalara karşılık 
gelmektedir.    

•Rekreasyon, turizm ve hayvancılık işlevine sahip yaylalar: Erişimin 
genellikle kolay olduğu, çoğunlukla alçak kesimde yer alan, dağ otlağı 
işlevini büyük ölçüde kaybetmiş, yerel halk tarafından rekreasyonel 
amaçlarla, bunun yanında turizm amacıyla da kullanılan yaylalardır. 
Sözkonusu yaylaları kullananların bir bölümü halen bölgenin kırsal nüfusu 
olduğu için bazı aileler köyde bulunan çok az sayıdaki hayvanını yaylaya 
götürebilmektedir. Ancak işlev sıralamasında hayvancılık en düşük düzeyde 
olup yaylalardaki asıl işlev rekreasyon/turizmdir. Bu yaylalarda gündelik 
ihtiyaçların karşılanabileceği bakkal, fırın, lokanta vb. işyerleri 
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bulunmaktadır. Bu tür yaylalarda turizme yönelik işletmeler de 
bulunmaktadır. Sözkonusu yaylalar, yayla gruplandırmasında 4.grup 
yaylalara karşılık gelmektedir.       

Bu gruplandırmaya göre 1973 yılında araştırma alanındaki 30 yaylanın 
22’sinin hayvancılık; 8 yaylanın ise hayvancılık ve rekreasyon işlevine sahip 
olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık araştırma alanında 2010 yılında 
hayvancılık işlevine sahip tek bir yayla kalmıştır (Göktepe Yaylası). 2010 
yılında 30 yayladan bir tanesi rekreasyon; 19 yayla hayvancılık ve 
rekreasyon; 9 yayla ise rekreasyon, turizm ve hayvancılık işlevine sahiptir. 
Bu da 1973’ten günümüze kadar geçen süre içinde yaylaların işlevlerinde 
büyük bir değişimin meydana geldiğini ortaya koymaktadır.  

Yaylaların büyük bölümü artık hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü 
otlak alanları olmaktan çıkmış, dinlenmek ve tatil yapmak amacıyla gidilen 
yazlık mekânlar halini almaya başlamıştır. Nitekim araştırma sırasında 30 
yaylada 900 haneye uygulanan ankette, haneleri temsil eden kişilerin 
%60,3’ü dinlenmek ve tatil yapmak amacıyla yaylaya göç ettiklerini beyan 
ederken, hayvancılık yapmak amacıyla yaylaya göç ettiğini bildirenlerin 
oranı %39,7’dir. Yalnızca bu oranlar dahi yaylaların bugünkü işlevleri 
hakkında oldukça net bir fikir vermektedir. Nitekim, anket uygulanan 900 
hanenin yaylada sahip oldukları konutun donanımlarına bakıldığında; 
%84,52’si cep telefonuna, %70,6’sı televizyona, %66,5’i buzdolabına, 
%56,4’ü uydu antenine, %45,7’si çamaşır makinesine, %43,9’u radyoya, 
%38,2’si arabaya, %33,2’si elektrik süpürgesine, %28,4’ü fırına, %12,3’ü ev 
telefonuna, %7,8’i dikiş makinesine, % 7,7’si bulaşık makinesine sahip 
olduğunu beyan etmiştir. Özellikle televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi 
gibi beyaz eşya sınıfındaki eşyaların yaylalardaki konutlarda yüksek oranda 
bulunması, yaylalardaki konutların ve bu bağlamda yaşam tarzının ve 
yaylanın işlevinin ne denli farklılaştığını ortaya koyması bakımından dikkat 
çekici bir veridir.  

Yaylaların arazi kullanımı ve işlevlerinde meydana gelen değişimin 
sonuçları 

Yaylaların geçmişten günümüze değişen işlevleri, hukuksal, çevresel, 
kültürel ve ekonomik bakımdan bir dizi sorunun ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Hukuksal bakımdan en önemli sorun, yaylalardaki mülkiyet 
durumu ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerinin uygulanmasındaki 
zorluklardır. Mera Kanunu hükümlerinin açık olmasına karşın, yaylalardan 
yararlanma şekli, yaylalarda barınma, rekreasyon ve turizme yönelik olarak 
inşa edilen yapılar ve bu yapıların mülkiyeti konusu, yaylalardaki sorunların 
başında gelmektedir. Şüphesiz ki sorunun bu denli büyük oluşunda, 
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yaylalardaki insan faaliyetlerinin bir bölümü ile Mera Kanunu hükümlerinin 
çelişmesi ve Kanun hükümlerinin tam olarak uygulanamaması etkilidir. 

Yaylaların işlevlerindeki değişime bağlı olarak ortaya çıkan çevre 
sorunları ise;  bitki örtüsünün tahribi; katı ve sıvı atık yönetimi sorunu ve 
trafikten kaynaklanan gürültü kirliliğidir.  

Yaylalarda geleneksel mimarinin değişmekte olması kültürel sorunların 
fiziksel boyutunu oluşturmaktadır. Bunun yanısıra yaylalar, artan rekreasyon 
ve turizm talebi nedeniyle turizm merkezlerine dönüşmekte, giderek daha 
fazla ticarileşmekte ve “yayla kültürü” olarak nitelenebilecek geleneksel 
kültür yavaş yavaş kaybolmaktadır.  

Yaylaların işlevlerinin hayvancılıktan rekreasyon ve turizme dönüşmesi 
yalnızca bölgesel değil ülkesel anlamda büyüyen bir soruna, hayvansal 
üretimdeki azalmaya olumsuz yönde katkı yapmaktadır. Çünkü Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde hayvancılıkta son yıllarda sürekli bir gerileme 
sözkonusudur. 1970 yılında bölge nüfusu 2.543.327 ve kır nüfusunun toplam 
nüfus içindeki payı %80,2 iken bölgedeki sığır, koyun ve keçiden oluşan 
toplam hayvan sayısı 2.940.840’tır. Buna karşılık 2007 yılında bölge nüfusu 
göçe bağlı olarak azalarak 2.565.261’e gerilemiş ve kır nüfusunun toplam 
nüfus içindeki payı da %44,7 olmuştur. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 2007 
yılındaki toplam hayvan sayısı ise 1.147.312’ye düşmüştür. Bu durum 
bölgede hayvancılığın giderek gerilediğinin en somut göstergesidir. Nitekim 
araştırma alanındaki yaylalara 2010 yılında yalnızca rekreasyon amacıyla 
göç eden 543 hanenin  %58,9’u daha önce yaylada hayvancılık yaptıklarını 
ancak günümüzde bu faaliyeti bıraktıklarını belirtmişlerdir. Bu aynı zamanda 
yaylaların işlevlerindeki değişikliğe ilişkin önemli bir göstergedir. Şüphesiz 
ki bu durumun Türkiye genelindeki hayvan sayısı ve hayvancılıktan elde 
edilen ürünlerin azalmasında payı vardır. Dolayısıyla Türkiye yakın yıllara 
dek hayvansal üretim anlamda kendine yeter durumda bir ülke iken son 
birkaç yıldır ülkenin canlı hayvan ve et ithalatı artmıştır. Türkiye’nin 2011 
yılında bu kalemdeki ithalatının parasal değeri 1.541.721.000 $’dır.   

Yaylalardaki arazi kullanımı ve işlev değişikliğinin sosyo-ekonomik 
bakımdan değerlendirilmesi 

Yaylalarda arazi kullanımı ve işlev değişikliğinin sosyal ve ekonomik 
boyutları, yaylaları farklı amaçlarla kullanan “Hanehalkı”, “İşyeri 
sahipleri” ve “Ziyaretçiler”e uygulanan anketler ve diğer paydaşlarla 
yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen verilerin analizi ile 
değerlendirilmiştir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, araştırma alanındaki 30 yaylada 900 
haneye uygulanan ankette, haneleri temsil eden kişilerin %60,3’ü dinlenmek 
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ve tatil yapmak amacıyla yaylaya göç ettiklerini beyan ederken, hayvancılık 
yapmak amacıyla yaylaya göç ettiğini bildirenlerin oranı %39,7’dir. 900 
haneden 851’inin (%70,7) yayladaki konut sahipliği son 30 yıllık süre içinde 
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla hanelerin yaklaşık olarak ¾’ü 1980’li yılların 
başlangıcından günümüze kadar geçen süre içinde yaylada konut sahibi 
olmuştur.  

Hayvancılıkla uğraşan haneler, bu faaliyetlerini az sayıdaki hayvanla ve 
sınırlı ölçülerde sürdürmektedirler. Nitekim hanelerin beslediği hayvan 
sayısı ortalama olarak 3,6 inek, 0,1 keçi ve 6,8 koyundur. Bu da hayvancılık 
faaliyetlerinde ticari boyutun çok gelişmemiş olduğunu ve büyük ölçüde aile 
tüketimine yönelik üretim yapma özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. 
Yaylalarda bitkisel üretim de doğrudan aile tüketimine yönelik olarak 
yapılmaktadır. 

Hayvancılıkla uğraşan 357 hane temsilcisinin  %95,8’i bölgedeki 
yaylacılıkta değişiklik olduğu düşüncesini taşımaktadır. 

900 hane içinde dinlenmek ve tatil yapmak amacıyla yaylalara göç eden 
aile sayısı 543’tür. Bu ailelerin %41,1’i başından beri yaylaya dinlenmek ve 
tatil yapmak amacıyla çıkanlardan oluşmaktadır. %58,9’u ise daha önce 
hayvancılık yapmak için yaylaya çıktıklarını ancak günümüzde hayvancılığı 
bırakıp yalnızca rekreasyonel amaçlar için yaylaya göç ettiklerini 
belirtmişlerdir. Hayvancılığı bırakan hanelerin %48,9’u hayvanların bakımı 
zor olduğu için; %20,5’i ise, yeterli gelir getirmediği için hayvanlarını 
sattıklarını ifade etmişlerdir. %21,5’i ise kırdan kente taşınma veya göç 
sonucunda hayvancılığı bıraktığını ifade etmiştir. Rekreasyon amacıyla 
yaylaları kullanan hanelerin temsilcilerinin %98’i bölgedeki yaylacılıkta 
değişiklik olduğu düşüncesini taşımaktadır.  

Araştırma alanında 17 yaylada 179 işyerinde işyeri sahibi ya da işyeri 
sahibinin olmaması halinde işyeri çalışanları ile görüşülmüştür. Yaylalardaki 
işyerlerinin büyük bölümü günlük ihtiyaçların karşılanabildiği yerler olup, 
yaz aylarında geçici olarak açılmaktadır. Nitekim işyerlerinin %92,2’si yaz 
aylarında geçici olarak açılmaktadır. Bu yüzden de işyeri sahiplerinin 
%57,5’i uğraştıkları işi yayla döneminde geçici olarak yapanlardan 
oluşmaktadır. Yaylalardaki işyerlerinin %9,5’i otel ve pansiyon; %15,6’sı 
lokanta, %24’ü bakkal, %14,5’i kasap, %8,9’u fırın, %14’ü kahvehanedir. 
İşyeri sahiplerinin yarıya yakını işyerlerinin açılmasında bölgede gelişen 
yayla turizminin etkisi olduğunu düşünmektedir.  

Araştırma sırasında 22 yaylada toplam 278 ziyaretçi ile görüşülmüştür. 
Ziyaretçilerin %90,5’i Türkiye’de, %9,5’i ise yurtdışında yaşamaktadır. 
Türkiye’de yaşayan ziyaretçiler arasında en yüksek oranı %28 ile İstanbul’da 
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yaşayanlar oluşturmaktadır. Bunu %15,4 oranla Trabzon’da yaşayanlar 
izlemektedir. Ziyaretçiler içinde bölgeye ilk kez gelenlerin oranı %11,9’dur. 
Ziyaretçilerin %88,1’inin bölgeye olan ziyaretlerinin sayısı birden fazladır. 
Bu da Doğu Karadeniz Bölgesi, dolayısıyla yaylaların ziyaret için tercih 
edilen bir alan olduğunu ortaya koymaktadır. Ziyaretçilerin %75,9’u yaylada 
konaklama yapmakta, geri kalan %24,1’i ise günübirlik gelenlerden 
oluşmaktadır. Konaklama yapan ziyaretçilerin %75,4’ü arkadaş ve akraba 
yanında, %11,8’i ise otel ve pansiyonda konaklamaktadır. Ziyaretçiler farklı 
motivasyon veya amaçlarla yaylaya gelmişlerdir. Ancak bu motivasyonda 
rekreasyonel etkinlikler ağır basmaktadır. Ziyaret edilen yaylanın 
ziyaretçilere verdiği memnuniyet derecesi çok yüksek olanların oranı %63,6; 
yüksek olanların oranı ise %23,4’tür. 

Yaylaların kullanıcılarının tümünün yaylalardaki turizmin etkileri ve 
çevresel değişim konularındaki görüş ve düşünceleri bir tutum ölçeği 
üzerinden topluca değerlendirilmiştir. Yayla kullanıcıları turizmin ekonomik 
ve sosyal etkileri ile çevre üzerindeki etkilerini genelde olumlu bir bakış 
içinde değerlendirmektedirler. Olumlu bakış için değerlendirmede en yüksek 
oran işyeri sahipleri ve çalışanlarına aittir (%70,4). Yaylalardaki turizm ve 
çevre konularında olumlu görüş ve düşünce bakımından işyeri sahiplerini 
ikinci sırada izleyen grup hanehalkı temsilcileridir (%64,2).  Aynı konularla 
ilgili en düşük olumlu görüş ve düşünce sahibi olanlar (% 62,9) oranla 
ziyaretçilerdir.  

Yayla kullanıcılarının turizmin ekonomik ve sosyal etkileri ile çevre 
üzerindeki etkilerini olumlu bir bakış içinde değerlendirenlerin oranının 
yüksek olmasına karşın bu konuda olumsuz görüşe sahip olanların %26,3-
%30,9 aralığında olup, azımsanmayacak düzeydedir. 

Yaylalardaki turizmin etkileri ve çevresel değişim konusunda kararsız 
olanlarda en yüksek oran %6,1 ile ziyaretçilerdir.  Bunun nedeni olarak 
ziyaretçilerin bir kısmının sorgulanan konularla ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmadıkları düşünülmektedir. 

Değişime uğraması muhtemel yaylalar 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde günümüzde ulaşım ve iletişim olanakları 
artmıştır. Gerek bölgede gerekse bölge dışındaki büyük kentlerde yaşayan 
insanların refah düzeyi artmakta, tatil ve rekreasyon talepleri değişmektedir. 
Günümüzde yaylalar, deniz kıyısındaki tatil alanları gibi ilgi görmeye ve 
popüler hale gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla önce daha alçak kesimlerdeki 
erişimi kolay yaylalarda başlamak üzere gelecekte yaylaların büyük 
bölümünün işlevlerinin değişeceği ve yaylalarda hayvancılığın �erk edilerek 
turizm/rekreasyon işlevinin ön plana geçeceği beklenmektedir. Çünkü elde 
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edilen veriler bu yöndedir. Nitekim bölgede önceleri daha küçük ölçekte ve 
küçük gruplarla yapılan turizm faaliyetleri kitleselleşemeye başlamıştır. 
Araştırma alanında Kümbet, Bektaş, Düzköy, Işıklar gibi yaylalarda turizme 
hizmet veren tesisler mevcut olup Kulakkaya Yaylası başta olmak üzere 
inşaatı devam eden turistik tesislerin bulunduğu yaylaların sayısı giderek 
artmaktadır. Bunun yanında rekreasyonel talebin en önemli göstergesi olan 
yazlık konutların sayısı da yaylalarda önemli ölçüde artmış olup bu artışın 
sürmesi beklenmektedir.    

Araştırma alanındaki Kazıkbeli Yaylası’nda yerleşim yeri 2335 metre, 
Alistire Yaylası’nda ise 2208 metre yükseltide yer almaktadır. Birbirine çok 
yakın olan iki yaylanın Gümüşhane-Kürtün ilçesine olan uzaklığı 40 km 
olup, ulaşım durumu çok iyi değildir. Hatta Kürtün ilçe merkezi ile yaylalar 
arasındaki yolun bazı bölümleri riskli ve tehlikeli denebilecek özelliktedir. 
Kazıkbeli ve Alistire yaylaları gerek yükselti gerekse ulaşım koşulları 
bakımından Doğu Karadeniz Bölgesi yaylaları için yapılan sınıflandırmaya 
göre birinci grup yayla tanımına uymaktadır. Ancak yaylaların bugünkü 
işlevi göz önüne alındığında, her ikisinin de üçüncü grup yaylaların tanımına 
uyduğu görülmektedir. Çünkü yaylalara rekreasyonel amaçlar bağlamında 
büyük bir talep vardır ve her iki yaylada konut sayısı son yıllarda önemli 
ölçüde artmıştır. Bu durum, gerek Gümüşhane ili gerekse Doğu Karadeniz 
Bölgesi için önemli bir bulguyu ortaya koymaktadır. Bu da, yaylaların 
rekreasyon/turizm amaçlı kullanımının 2000 metreden daha yüksekte 
bulunan yaylalara kadar ulaştığıdır. Bu durum yakın bir gelecekte bölgedeki 
yaylaların büyük bir bölümünün işlevlerinin değişebileceği konusunda 
önemli bir ipucu olarak değerlendirilebilir. 

Gelecek için öneriler 

Türkiye’de 1970’li yıllardan başlayarak 1980’lerden sonra ivme 
kazanan deniz kıyılarında yazlık ev veya ikinci konutların yapımı, halkın 
ihtiyacından doğan ve giderek adeta moda akım halini alarak yaygınlaşan bir 
uygulamadır. Benzer bir talep 1980’lerde başlayıp 1990’lardan itibaren 
Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarında hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Çünkü temiz ve serin havası, suyu, yüksek peyzaj değerleriyle yaylalar çok 
çekici alanlardır. Bölgede başta ulaşım olanakları olmak üzere diğer altyapı 
olanakları arttıkça yaylaların çekiciliği daha da artmaktadır. Bu da kentli 
nüfusun yaz aylarında tatil ve dinlenmek için yaylaları tercih etmesine yol 
açmaktadır. Bu tercihle birlikte ortaya çıkan ulaşım, barınma ya da 
konaklama talepleri doğal olarak yaylalarda yapılaşmayı artırmaktadır. 
Bütün bunlar dikkate alınarak Mera Kanunu’nun kapsamı ve yaylaların 
kullanım biçiminin yeniden değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır.  
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4342 sayılı Mera Kanunu çerçevesinde yaylalarda hayvancılık dışındaki 
faaliyetler yasal olarak yaylanın tahsis amacı değiştirilmedikçe mümkün 
değildir. Ancak araştırma alanındaki yaylalar örneğinde olduğu gibi, 
uygulamalar bunun olabileceğini göstermektedir. Zira kanuna rağmen 
yaylalardaki yapılaşma hız kesmemektedir. Araştırma alanındaki 
yaylalardaki durum tüm Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bir modeli 
durumundadır ve bölgedeki genel durumu yansıtmaktadır.  

Bu sorunun çözümü için üç yol bulunmaktadır:  

1. Mera Kanunu, yaylaların hayvancılık için dağ otlakları (yaylaklar) 
olduğu esasına dayalı olarak yaylaların sürdürebilirliğini sağlamaya yönelik 
hükümlere sahiptir. Ancak yukarıda da ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, 
kanunun uygulanmasında önemli güçlükler bulunmaktadır. Yasal olmaktan 
çok yönetsel olan bu güçlükler ortadan kaldırılarak Mera Kanunu tam olarak 
uygulanmalı ve yaylalarda kanunda öngörülenin dışında yapılaşma ve diğer 
uygulamalara kesinlikle izin verilmemelidir. 

2. Ülkedeki sosyo-ekonomik değişime bağlı olarak yaylaların kullanımı 
konusunda yeni rekreasyonel talepler ortaya çıkmıştır. İlgili kurumlarca bu 
talepler dikkate alınmalı ve yaylaların rekreasyon amacıyla kullanılabilmesi 
konusunda yasal bir düzenleme yapılmalıdır. Bu düzenlemede yaylalarda 
bugünkü yerleşim yerlerinin bulunduğu alanda her yayla için taşıma 
kapasitesi de dikkate alınarak belirli ölçütler çerçevesinde planlı bir 
yapılaşmaya izin verilmelidir.  

3. Üçüncü yol, yaylalardaki bugünkü durumun kendisidir. Yani 
yaylaları otlak alanı olarak kabul eden ve bunun dışındaki faaliyetlere izin 
vermeyen bir kanun vardır. Ancak mevcut uygulamalar bu kanunu dikkate 
almaksızın ya da kanunda öngörülenlerin tersi yönde gerçekleşmektedir. 
Başta rekreasyon/turizme yönelik yapılaşma, yol ağının genişletilmesi gibi 
plansız ve kontrolsüz uygulamalar artarak sürmektedir. Kanunlara rağmen 
doğal ve kültürel çevrenin bozulmasına yol açan bu uygulamaların sürmesi 
de düşündürücü ve kabul edilemez bir durumdur.    
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EK-1 
 
DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME YAPILAN KURUM/KURULUŞ VE 
KİŞİLERİN LİSTESİ 
 
TRABZON 

•Tarım İl Müdürlüğü 
•Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 
•Karadeniz Profesyonel Turist Rehberleri Derneği  
•Düzköy ilçesi eski belediye başkanı 
•Işıklar Beldesi eski belediye başkanı 
•Düzköy ilçe merkezinde mahalle muhtarı  
•Yaylabaşı Köyü eski muhtarı 
•Eyce Tours 
•Vargit Turizm 
•Zenofon Tours 
•Otel Usta Park  
•Karadağ Yaylası’nda işyeri sahibi, 65 yaşında, erkek  
•Alazlı Köyü sakini, 58 yaşında, erkek 
•Hıdırnebi Yaylası’nda işyeri sahibi, 54 yaşında, erkek 

 
GİRESUN 

•Tarım İl Müdürlüğü 
•Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 
•Kadastro Müdürlüğü 
•Yavuzkemal  Belediyesi 
•Kümbet Köyü muhtarı 
•Uzundere Köyü muhtarı 
•Kümbet Mountain Resort 
•Göbel Yaylası sakini, 63 yaşında, erkek 

 
GÜMÜŞHANE 

•Valilik 
•Tarım İl Müdürlüğü 
•Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 
•Veziroğlu Oteli 
•Söğüteli Köyü muhtarı 
•Dumanlı Köyü muhtarı 
•Alistire Yaylası sakini, 55 yaşında, erkek  

 
RİZE-AYDER YAYLASI 

•Çamlıhemşin Belediyesi 
•Ayder Otel Haşimoğlu 
•Yeşil Vadi Oteli 
•Zümrüt Cafe 
•Güler Büfe 
•Ayder Salon Şelale Kıraathanesi 
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