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1.BÖLÜM 

PLANLAMA ALANININ KONUMU 

1.1.Planlama Alanın Yeri 

 

Karagöl-Sahara Milli Parkı Doğu Karadeniz bölgesinde, Artvin İli Şavşat ilçesi mülki 

sınırlarında bulunmaktadır. Milli Park iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Bunlar Karagöl gölü ve 

Sahara yaylasıdır. Ülkemizin Gürcistan ile olan sınırında yer alan Artvin iline; Rize, Erzurum ve 

Ardahan illeri komşudur. 

Planlama alanı Artvin ili Şavşat  İlçesi Meşeli Köyü F48-B-20-D-3-C ve F48-B-25-A-2-B 

paftaları, 146 ada 16 parsel sınırlarında bulunmaktadır. 

 

Resim 1: Konum 
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Resim 2: Planlama Alanının Halihazır Harita Üzerindeki Yeri 

1.2.Yönetim Yapısı, İdari Bölünüş ve Sınırlar 

 

Yerleşmelerde herhangi bir resmi tesis alanı bulunmamakla birlikte Karagöl girişinde 

Orman İşletme Şefliğine ait 60’ar m2 büyüklüğünde 2 adet lojman bulunmaktadır. 

 

Karagöl-Sahara Milli Parkı, Artvin İli Şavşat İlçesi idari sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, Milli Park alanı coğrafi olarak iki ayrı bölümden 

oluşmaktadır. Bu nedenle Karagöl ve Sahara olmak üzere iki farklı bölüm olarak 

incelenmektedir. Karagöl bölümü, Şavşat İlçe Merkezi’ne 25 km uzaklıkta olup, bu bölümde 

Meşeli Köyü yer almaktadır. Sahara bölümünde ise, Kocabey ve kısmen de Yavuzköy  köyleri 

yer almaktadır. 
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Resim 3: İdari Bölünüş ve Sınırlar 

Yavuzköy idari sınırları içerisinde kalan Milli Park alanlarının büyük bir bölümünü 

meralar oluşturmakta olup, köylülerin bu alandan yararlanması olanaksızdır. Bu nedenle de adı 

geçen köyün Milli Park ile önemli ölçüde bir ilişki sözkonusu değildir. 

Yerinde yapılan çalışmalara ve anket sonuçlarına göre Karagöl Sahara Milli Parkının en 

çok ilişkide olduğu köyler Kocabey ve Meşeli Köyleridir. Kocabey Köyü Milli Park Alanının 

Sahara Bölümü ile, Meşeli Köyü ise Karagöl bölümü ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle Karagöl 

Sahara Milli Parkı’nın bir kısmı Yavuzköy ve Aşağıkoyunlu Köylerinin idari sınırları içinde 

kalsa da sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan daha çok Kocabey ve Meşeli Köyleri ile 

ilişkilidir. 

Özetle Karagöl Sahara Milli Park alanı idari açıdan Şavşat’a bağlı Kocabey ve Meşeli 

köyleri sınırlarındadır. Toplam alanı yaklaşık 3300 ha olan Karagöl Sahara Milli Park alanının 

2400 Ha alanı Karagöl Bölümünde ve 900 Ha alanı Sahara Bölümünde yer almaktadır. Sahara 
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Bölümü; Meşeli ve Aşağıkoyunlu köylerinin idari sınırları içinde kalmaktadır. Karagöl Bölümü 

ise; Kocabey ve Yavuzköy köylerinin idari sınırları içinde kalmaktadır. 

Kocabey Köyü 16 mahalleden oluşmakta olup bunlar: Dırankoğlu, Gençağaoğlu, Kalife, 

Muratoğlu, Kalata, Mustafa Ağa, Çaysaloğlu, Efendigil, Turandede, Kokrigil, Sezgici, Hayta, 

Kurdoğlu, İspiroğlu, İzzet (Sulanat), Çencavur mahalleleridir. 

Meşeli Köyü ise 9 mahalleden oluşmakta olup, bunlar, Çayırlı, Toptaş, Bayraktarlar, 

Biberler, Halazeler, Demirciler, Okurlar, Çakırlı ve Yıldırım mahalleleridir. Karagöl Sahara 

Milli Park’ı sınırları içerisinde Yıldırım Mahallesi yer almaktadır. Diğer mahalleler Milli Park 

sınırları dışında yer almaktadır. 

Milli Park Alanının Ormancılık İdare Sistemindeki Yeri: 

Karagöl Sahara Milli Park alanı genel olarak orman statüsündeki alanlardan meydana 

gelse de; sahanın, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa göre milli park ilan edilmesinden sonra 

burada yapılacak her türlü faaliyette olduğu gibi, ormancılık faaliyetlerinin de 2873 sayılı Milli 

Parklar Kanunu ile Uzun Devreli Gelişme Planı hükümleri doğrultusunda, Milli Park idaresi 

kanalı ile yapılması yasal bir zorunluluktur. 
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Resim 4: 1/25000 bilgi paftası 
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Resim 5: Planlama Alanının Uydu Görüntüsü 
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2.BÖLÜM 

Plan Hiyerarşisi ve Gelişim Sürecindeki Yeri 

2.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 

Resim 6: 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planındaki Yeri 
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1/100.000 ölçekli Artvin-Rize-Trabzon-Ordu-Giresun-Gümüşhane Çevre Düzeni planının 

plan hükümleri kısmının 6. Bölümünde kırsal yerleşme alanları ile ilgili “Köyün genel 

ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, ibadethane, okul, 

spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, ticarethane, mezarlık 

vb.) için yapılaşma koşulları ilgili idaresince belirlenir. Bu kullanımlar dışındaki her türlü 

faaliyet için (turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret, vb.) imar planı yapılması zorunlu 

olup; Emsal: 0,40 ve Yençok: 6,50’yi (2 kat) geçemez” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda Söz 

konusu parselde yapılan Nazım ve uygulama İmar planı 1/1.000 ölçekli çevre düzeni plana 

uygun olarak planlamıştır. 

 

2.2. Karagöl Sahara Milli parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı 

 

 

Resim 7: Karagöl Sahara Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı 
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 Şavşat İlçesi sınırları içinde bulunan Karagöl-Sahara Milli Parkı iki ayrı sahadan 

oluşmaktadır. Orman örtüsü, ladin ve göknarlardan meydana gelmiş olup, oldukça seyrek 

dokuya sahiptir. Yörede antro-projen step karakterinde sahalar geniş alanlar kaplamaktadır.  

 

Karagöl-Sahara Milli Parkı, 1.08.1994 tarih ve 22037 sayılı Resmi gazete 94/5841 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararına göre 5.7.1994 tarihinde milli park ilan edilmiştir. Planlama alanı 

olarak belirlenen 146 ada 16 parsel ise Karagöl Sahara milli Parkı uzun devreli gelişme 

Revizyon planının güney batısında yer almaktadır. Karagöl Sahara Milli parkı uzun Devreli 

Gelişme Revizyon Planının ilgili hükümleri aşağıda belirtilmiştir. 

2.2.1. Kontrollü Kullanım Bölgesi 

Kontrollü Kullanım Bölgesi olarak tanımlanan bölgede, yerleşim alanları ile mevcut 

yaylacılık amaçlı konaklama faaliyetlerinin yapıldığı yayla ve kışlaklar yer almaktadır. Ayrıca 

günübirlik kullanım alanları, tanıtım birimleri, idare ve ziyaretçi merkezi, kır evleri 

(bungalov) kamp alanı, çadırlı kamp alanı, bekçi evleri, kır lokantaları, giriş kontrol 

noktaları/giriş kapıları ile otopark çevresi, taşıt yolları kontrollü kullanım bölgesi olarak 

belirlenmiştir. 

Ayrıca daha önce ilgili birimlerce onayı verilmiş olan ve Sahara Bölümü Laşet Deresi 

yakınında kır lokantası olarak hizmet veren mevcut yapının ve Milli Parkın Karagöl 

Bölümünde göl kenarında bulunan 1970’li yıllarda yapılan ve mevcut durumda kır lokantası 

ve konaklama hizmeti veren yapının bakım, onarım ve tadilat yapılarak korunması esastır; bu 

yapılar kontrollü kullanım bölgesi içerisinde değerlendirilmiştir. 

Milli Park alanı içinden geçen karayollarında, yaban hayatı için ekolojik geçiş noktaları 

yapılması öngörülmektedir.  

Karayolları kenarlarında, giriş ve çıkışlarda Milli Parkı tanıtıcı bilgilendirme ve yönlendirme 

tabela/panolara yer verilmesi öngörülmektedir. 

Kontrollü kullanım bölgesinde ziyaretçilerin turizm faaliyetlerinin kontrolü,  düzenlenmesi ve 

yöre halkına ekonomik ve sosyal katkısı için gerekli altyapıların oluşturulması ve 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

2.2.2 Yerleşim Alanları 

a.  Milli Park’ın koruma ve planlama hedeflerine aykırı, doğal ve kültürel kaynak 

değerlerine zarar verecek kullanımlar yapılamaz. 

http://bolge12.ormansu.gov.tr/12bolge/Libraries/Karag%c3%b6l_-_Sahara_Milli_Park%c4%b1/Karag%c3%b6l_3.sflb.ashx
http://bolge12.ormansu.gov.tr/12bolge/Libraries/Karag%c3%b6l_-_Sahara_Milli_Park%c4%b1/Karag%c3%b6l_3.sflb.ashx
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b. Yapıların zemin katları istendiğinde konut yerine (izin alınmaksızın) ahır, depo,  halı 

dokuma işliği olarak kullanılabilir. 

c. Tüm yapılaşmalarda yöresel mimarinin özelliklerini korumak esastır.  

d. Yerleşimlerin içerisinden geçen yollarda yüzey kaplaması olarak asfalt taş veya 

sıkıştırılmış stabilize olarak bırakılabilecektir. 

e. Yıkılması gereken yapıların yeniden yapılma durumunda eski dokuya yöresel 

mimariye uyumu sağlanacaktır. 

Bu kapsamda Söz konusu parselde yapılan Nazım ve uygulama İmar planı 1/25.00 ölçekli 

Karagöl Sahara Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon planına uygun olarak planlamıştır. 

3. BÖLÜM : 

ARAŞTIRMA VE ANALİZ ÇALIŞMALARI 

3.1.Fiziksel Yapı 

3.1.1. İklim Verileri 

Artvin ili, içinde yer aldığı Doğu Karadeniz Bölgesinde hüküm süren iklim koşullarının 

genel özelliklerini gösterir. Bununla birlikte, Karagöl-Sahara Milli Parkı ve yakın dolayını 

kapsayan alanın fizyografik özellikleri, bölgenin kıyı kesimlerinden oldukça büyük farklılıklar 

gösterir. Bu nedenle, Milli Park alanında hüküm süren iklim koşulları, Doğu Karadeniz 

Bölgesinin kıyı kesimlerinde gözlenen koşullardan farklılıklar göstermektedir. Milli Park 

alanının da içinde bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesinin genel iklimsel özelliklerinin ortaya 

konmasında yararlanılabilecek çok sayıda meteoroloji gözlem istasyonu bulunmasına karşın 

(Resim6), Milli Park alanındaki yerel iklimsel özelliklerin belirlenebilmesini doğrudan 

sağlayacak meteoroloji gözlem istasyonu bulunmamaktadır. Bununla beraber, gerek Milli Park 

alanının bulunduğu iç kesimlerle kıyı kesimlerin iklimsel özelliklerinin kıyası gerekse Milli Park 

alanının iklimsel özelliklerinin dolaylı olarak tanımlanması amacıyla 10 adet istasyon seçilerek 

varsa son 20 yıllık kayıtları değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artvin İli Şavşat İlçesi Karagöl Sahara Milli Parkı Meşeli Köyü 146 Ada 16 Parsele Ait 

Nazım Ve Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu 

- 12 - 

 

 

Resim:8 Doğu Karadeniz Bölgesinde DMİ Meteoroloji İstasyonları 

 

3.1.2.Nispi Nem ve Bulutluluk 

Yıllık ortalama bulutluluk, nispi nem dağılımına büyük benzerlik göstermektedir. Doğu 

Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimlerinde 6-6.5 arasında değişen ortalama bulutluluk, Milli Park 

alanının bulunduğu iç kesimlerde 5-5.5 değerleri arasındadır. 

3.1.3. Yağış 

Fizyografik özelliklerde çok hızlı bir değişimin etkisi benzer şekilde Doğu Karadeniz 

Bölgesinin yağış rejimine de yansımaktadır. Kıyı kesimlerinde 1500 mm’nin üzerine çıkan 

ortalama yıllık yağış miktarı iç kesimlere gidildikçe 600 mm hatta yer yer 400 mm.’ye kadar 

(Zeytinlik DMİ’de 355 mm) düşmektedir. Kıyı kesimlerde yağışlı günlerin sayısı 125-150 

arasında değişirken, Milli Park alanının bulunduğu iç kesimlerde yağışlı günlerin sayısı yılda 

100-125 arasındadır. 

 

Çalışma alanın genelinde kışı soğuk, yıllık sıcaklığı 18 °C’den düşük, en yüksek aylık 

ortalama sıcaklık 22 °C’den düşük, 4 veya daha fazla ayın ortalaması 10 dereceden yüksek; 

Sıcak - mutedil’ C tipi iklim özelliği göstermektedir. 

3.1.4.Jeolojik Yapı 

 

Proje alanında yapılan İmar planına Esas Jeolojik ve Jeomorfolojik etüt raporunda Artvin 

Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü tarafından 11/10/2017 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan 

jeolojik etüt raporunu sonuç ve öneriler kısmı aşağıda belirtilmiştir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Bu çalışma ile Artvin İli, Şavşat İlçesi, Meşeli Köyü, oğece mevkii, F48B25A2B Pafta, 

146 ada, 16 parselde yer alan ve yaklaşık 1392 m2'Iik alanın 1/1000 ölçekli Uygulama imar 

planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu hazırlanarak, arazinin Konaklama ve Turistik Tesis 

alanı için jeolojik-jeoteknik açısından uygun olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

.Arazide yapılan çalışmalarla inceleme alanının jeolojik yapısı incelenmiş ve arazi çalışmaları 

sonuçlarına göre jeolojik -jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştır. Bu etütte 2 ayrı noktada açılan 

ortalama araştırma sondaj kuyularından alınan UD numuneler laboratuvara standartlara uygun 

olarak sevk edilmiş ve jeoteknik veri elde etmek amacıyla gerekli ve yapılabilir deneyler 

yapılmıştır. Yapılan bu alışma ve incelemelerle aşağıdaki verilen sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca 

inceleme alanında 3 noktada sismik çalışmalar yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.  

1-Yapılan sondaj çalışmaları ve gözlemler neticesinde, çalışma alanı ve yakın çevresinin 

jeolojisinin tamamı volkanik kökenli az çakıllı kil Birimden oluşmaktadır. 

2-Yapılan sondaj çalışmalarda yer altı suyuna rastlanılmamıştır. 

3-İnceleme alanı Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre 3.derece deprem bölgesinde 

bulunmaktadır. Yapılacak yapılarda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 'Deprem Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar Hakkındaki' yönetmeliğine uyulmalıdır.  

4-Çalışma alanında bir kaya düşmesi, çığ düşmesi heyelan gibi doğal afet riski 

beklenmemektedir.  

5-Tarafımızdan çalışma alanı için Taşıma Gücü değeri Qa= 1,50 kğ/cm2 verilmiştir. 

6-Yapılan Jeolojik-Jeoteknik çalışmalar sonucunda, inceleme alanı uygunluk açısından Önemli 

Alan 5 (ÖA5) olarak değerlendirilmiştir. 

7-Bölgeden alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deneyleri sonucu bu alanda hâkim 

birimin az çakıllı kumlu kil olduğu gözlenmiştir. İnceleme alanının genelinde gözlenen biriminin 

ZEMİN PARAMETRELERİ şu şekildedir. 
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JEOFİZİK ÇALIŞMA SONUÇLAR! 

• Sismik verilerden elde edilen zemin büyütmesi 2.3 bulunmuştur. 

• Zemin hakim titreşim periyodu :To= 0.6sn olarak hesaplanmıştır. 

• Zeminde Primer Dalga Hızı; Vp1=(1537-1535/sn) ,Vp2=(1674-1638 m/sn)değerler 

aralığında olup Zeminin Kazılabilirlik açısında zor kazanabilir durumunda bir zemin olduğu 

değerlendirilmiştir. 

• Zeminde Seconder Dalga HızıVs1=(222-221m/sn) aralığında olup,V52=(346-340 m/sn) 

aralığında olup, Çok katı kil, siltli kil, Çok katı kum ,çakıl ve Tüf ve aglomera gibi gevşek 

volkanik kayaçlar süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar 

sınıflandırılmasındadır. 

 

 

• Zemin Elastisite Modülü (E) : E1= (2845-2819) kg/cm2, E2= (7005-6727) kg/cm2 

değerler aralığında olup Bir doğrultuda streslerin strainlere oranı olarak tanımlanır ve inşaat 

mühendislerince hesaplamalarda dikkate alınır. Dinamik Young Modülü olarak da bilinir. 

Zeminlerin dayanımı, sağlamlığı hakkında bilgi verir inceleme alanın zemini zayıftır. 

• Zemin Poisson Oranı : a1=(0.48), a2=(0.49), aralığında olup Poisson oranı, 

formasyonun enine birim değişmesinin, boyuna birim değişmesine oranı olarak tarif edilir. 

inceleme Alanında poisson değerinin ortalama yüksek seviyede çıkması, inceleme alanının 

gözenekli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Gözeneklerindeki suyun tespiti ise özdirenç 

(rezistivite) yöntemi kullanılarak daha net bir biçimde ortaya çıkarılabilir. 

Kayma Modülü:G1=(955-946) kg/cm2,değerler aralığında. G2=(2370-2276) 

kg/cm2,değerler aralığında olup Yapılan sismik ölçümde, inceleme alanının yatay kuvvetlere 

karşı direncinin ortalama olarak zayıf olduğu bulunmuştur. 

Zeminin Etkin yer ivmesi katsayısı A0  0.20 

Zemin Gurubu  C 

Yerel Zemin Sınıfı  Z3 

Spektrum karakteristik periyotları  TA= 0,15 sn TB= 0,15 sn 

Yatak katsayısı 3000 t/m3 
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• Zemin Bulk Modülü (K): K1=(44510-44388) kg/cm2 değerler aralığında, K2=(52321-

49798) kg/cm2degerler aralığında Sıkışmazlık modülü olarak da bilinir ve ortamın 

sıkışmazlığını gösterir. İnceleme alanında zemin üzerine binen yüklere karşı zemini sıkışma 

direnci yüksek olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

Resim:9 Meşeli Köyü 146 ada 16 parsel Jeolojik formasyonu 

 

3.2.Sosyal - Kültürel Yapı 

Karagöl Sahara Milli Park alanının sosyal-kültürel yapısı incelenirken özellikleMilli Park 

alanının en çok ilişkide olduğu civar köylerin sosyal-kültürel yapılarını incelemek 

gerekmektedir. Bu yörelerdeki geleneksel yaşam biçimi, geleneksel dans ve müzik kültürü, 

geleneksel giyim tarzı kültürel değerler olarak ele alınması gereken önemli unsurlardır. 

3.3. Ekonomik Yapı 

Karagöl Sahara Milli Parkı’nın içinde bulunduğu Şavşat ilçesi, Devlet Planlama 

Teşkilatınca Nisan 2004’te yaptırılan ve 872 ilçeyi kapsayan, “İlçelerin Sosyo-Ekonomik 



Artvin İli Şavşat İlçesi Karagöl Sahara Milli Parkı Meşeli Köyü 146 Ada 16 Parsele Ait 

Nazım Ve Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu 

- 16 - 

 

Gelişmişlik Sıralamaları Araştırması”nda, 4. grup gelişmişlik sırasında, -0,42303 gelişme hızında 

tanımlanmıştır. Bu durum Karagöl Sahara Milli Parkı’nın içinde bulunan yerleşmelerin 

ekonomik gelişme hızının yetersizliği konusunda bir fikir vermektedir. 

Bölge ekonomisi büyük ölçüde tarımsal üretime dayalıdır. Tarımsal üretim, ağırlıklı 

olarak, geleneksel aile tipi işletme yapısı şeklinde görülür. Bölge ekonomisinde önemli yeri 

bulunan hayvancılık, giderek azalan bir trend izlemektedir. Bölgede bulunan Meşeli ve Kocabey 

köylerinde toplam 2511’e yakın büyükbaş, 3440 civarında küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 

 

Tarım 

Araştırma kapsamında görüşülen hanelerin % 82,4’ünün ekilecek sulu ya da kuru 

tarlasının olmadığı tespit edilmiştir ve yalnızca % 17,6lık bir kesimin toprağı vardır. Bu konuda 

daha detaylı bilgi edinebilmek için köylülere toprak kiralamaya dair bir soru yöneltilmiştir. Koca 

bey köyünde köylülerin (% 61,5), Meşeli Köyüne (% 29,2) kıyasla daha yüksek bir oranla 

başkalarından toprak kiralayarak tarımsal faaliyetlerini sürdürmektedirler. (Tablo 1) 

Tablo 1. Köy Bazında Toprak Kiralama Dağılımı 

 

  Toprak kiralar mı? 
Toplam 

 

 Evet Hayır 

Meşeli 29,2% 70,8% 100,0% 

Kocabey 61,5% 38,5% 100,0% 

Toplam  46,0% 54,0% 100,0% 

 

Mısır ve buğday bölgede köylüler tarafından üretilen iki ana hububat türüdür. Genellikle 

kendi ihtiyaçları için üretim yapmaktadırlar ve ancak ihtiyaçlarından fazlasını elde ettiklerinde 

satmaktadırlar. Sebze olarak da köylüler fasulye, patates, ve soğan ekmektedirler. Görüşülen 

köylülere yıllık tarımdan ne kadar kazanç elde ettikleri sorulmuştur. Fakat gelir konusu her 

zaman hassas bir konudur ve gelir bilgisi toplamak oldukça zordur. Bu yüzden bu soru için % 

93’lük bir yüzdeyle kayıp veri mevcuttur. Yani araştırmaya katılanların sadece % 7’sinden gelir 

bilgisi alınabilmiştir. Köylülerin üretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar tesbit edilmeye 

çalışılmıştır ve Tablo 2 bu tesbitin sonuçlarını özetlemektedir. 

 

Tablo 2. Bitkisel Üretimde Karşılaşılan Sorunlar 

 

 YÜZDE 

Sulama sorunu 31,0 

Toprak analizinin yapılmamış olması 15,7 

Eğitim hizmetlerinin yetersizliği 6,1 

Üretim masraflarının yüksek olması (ilaç 8,0 

Ürünlerin düşük fiyattan satılması 6,9 
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Pazar bulabilimenin zorluğu 3,4 

Yaygın bitki hastalıkları 11,5 

Kredi şartlarının ağır olması 16,5 

Diğer ,8 

Toplam 100,0 

 

Köylüler tarafından dile getirilen en önemli sorun sulamayla ilgilidir (% 31). Köylülerin 

bitkisel üretimde karşılaştıkları diğer güçlükler de sırasıyla kredi şartlarının ağır olması (% 16,5), 

ekilen toprağının analizinin yapılmamış olması (% 15,7), yaygın bitki hastalıklarıdır (%11,5). 

Hayvancılık 

Süt hayvancılığı % 88,5’lik bir yüzdeyle her iki köyde de yapılan en önemli hayvancılık 

faaliyetidir. Bunu % 52,9’luk bir yüzdeyle et hayvancılığı takip etmektedir. Tablo 3’ü incelerken 

dikkat edilmesi gereken husus her iki köyde de görüşülen hanelerin büyük bir kısmının hem et 

hayvancılığı hem süt hayvancılığı yaptığıdır ve bu tablodaki oranlara aksetmiştir. 

Tablo 3. Köy Bazında Yapılan Hayvancılık Faaliyetleri 

 

 MEŞELİ KOCABEY TOPLAM 

Et hayvancılığı 40,0% 63,8% 52,9% 

Süt hayvancılığı 87,5% 89,4% 88,5% 

Arıcılık 2,5% 23,4% 13,8% 

Diğer(Kümeshayvanı) 2,5% 21,3% 12,6% 

Toplam 46,0% 54,0% 100,0% 

Köylülerin birçoğu hane geçimini sağlamak için peynir, yoğurt, ve yağ üretmektedirler. Bitkisel 

ürünlerde olduğu gibi köylüler bu ürünler için de ihtiyaçlarından fazlasını satmaktadırlar. 

Köylülere ürünlerini satabilmelerinde faydalı olan herhangi bir kooperatife üye olup olmadıkları 

sorulmuştur. Son olarak köylülerden hayvancılıkta karşılaştığı sorunlar sorulmuştur. Köylüler 

tarafından şikayet edilen sorunlar;  sırasıyla veteriner ücretlerinin yüksek olması (%22,6), 

üretilen ürünlerin düşük fiyattan satılması (%21,8), kredi şartlarının ağır olması (%18,8) ve yem 

fiyatlarının yüksekliğidir (%17,7). (Tablo 4) 

  

Tablo 4.  Hayvancılıkta Karşılaşılan Sorunlar 

 

 YÜZDE 

Üretilen ürünlerin düşük fiyattan satılması 21,8 

Eğitim hizmetlerinin yetersizliği 4,9 

Yem fiyatlarının yüksekliği 17,7 

Yeterli ve kaliteli yem bulunamaması 2,3 

Çoban bulunamaması/ yüksek çoban ücretleri 1,1 
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Veteriner ücretlerinin yüksek olması 22,6 

Yetersiz veterinerlik hizmetleri 2,3 

Yaygın hayvan hastalıkları 8,3 

Kredi şartlarının ağır olması 18,8 

Diğer ,4 

Toplam 100,0 

3.4. Teknik Ve Sosyal Altyapı 

3.4.1.Teknik Altyapı 

Karagöl - Sahara Milli Parkı sınırları içinde yerleşim yeri olarak Sahara bölümünde 

Kocabey köyünün 200 haneli kışlağı ve 150 haneli yaylağı, Karagöl bölümünde ise Meşeli 

Köyü’nün 16 haneli Yıldırım Mahallesi yer almaktadır. 

Yerleşim alanı dışında Sahara bölümünde, Sahara şenlik alanı, yöre halkının piknik yapma 

amacıyla yoğun olarak kullandığı, alan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne 

ait 16 yatak kapasiteli bir dinlenme tesisi bulunmaktadır. 

Ulaşım 

İki bölümden oluşan ve Meşeli köyü ile Kocabey köyü arasında kalan Değirmendere ile 

birbirine bağlanan Karagöl Sahara Milli Parkında ulaşı, Şavşat - Ardahan karayolu ve Meşeli 

köyü ile Kocabey köyünü birbirine bağlayan yollar ile sağlanmaktadır. 

Karagöl bölümünün güneyinde yeralan Sahara bölümüne ana giriş Şavşat Ardahan 

karayolu üzerinden sağlanmaktadır. Milli Park alanının güney kısmını oluşturan Sahara 

bölümünde bulunan Kocabey köyünün kışlak ve yaylası ile festival alanı ana ulaşım güzergahı 

olan Şavşat - Ardahan karayolu üzerinde konumlanmıştır. Ayrıca Milli Park alanının Sahara 

bölümünün batı sınırında giriş çıkış yapan stabilize nitelikli Yavuzköy- Kocabey köy yolu, 

Yavuz köyden sonra Milli Park alanının güney sınırını takip ederek Kocabey yaylasının 

doğusundan Şavşat Ardahan karayoluna bağlanarak güney yönündeki ana ulaşım güzergahını 

oluşturmaktadır. Sahara bölümünde ana karayolu ile Yavuzköy yolu dışında kalan yolların 

tamamı patika niteliğinde toprak yoldur. 

Milli Park alanının Karagöl bölümüne ulaşım birkaç noktadan yapılabilmektedir. Güney 

ve batı yönlerinden Meşeli Köyünün mahallesi olan Okurlar ve Çayırlık mahalleleri üzerinden, 

doğu yönünde de Çakırlı Mahallesi üzerinden stabilize yollar ile sağlanmaktadır. Bu yollar 

alanın iç kesimde Karagölün doğusunda birleşmekte ve saha içi ulaşımı da sağlamaktadır. Diğer 

bir ifade ile Meşeli Köyünü mahallesi olan ve Milli Park alanı içinde kalan Yıldırımlar 

Mahallesini Meşeli köy merkezine ve diğer mahalleler olan Okurlar, Çayırlık ve Çakırlar 

mahallelerini birbirine bağlıyan yol ağı Milli Park alanının Karagöl bölümündeki ulaşım ağını 

oluşturmaktadır. Karagölün batısında kıyıda yer alan dinlenme tesisi stabilize yol ağı üzerinde 

bulunmaktadır. 
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Otopark 

Milli Park sınırları içinde sadece Karagöl bölümündeki dinlenme tesisi ve Kocabey 

Kışlasının güneydoğusunda yer alan festival alanında otopark amaçlı olarak kullanılan belediye 

tarafından düzenlenmiş bir alan bulunmaktadır. 

 

İçme Suyu ve Kullanma Suyu 

Milli Park alanı içinde yerleşim yeri bulunmamakla birlikte; gerek Meşeli köy merkezi ile 

3 mahallesinin Karagöl bölümünün sınırlarına, Kocabey köyünün de Sahara bölümünün 

sınırlarına yakın konumlanması, gerekse Kocabey köyünün kışlak ve yaylağının Sahara 

bölümünde, Meşeli köyüne ait Yıldırımlı mahallesinin Karagöl bölümünde yer alması nedeniyle 

çevre yerleşim alanları Milli Park alanı ile altyapıya ilişkin ilişki içindedir. 

Kocabey köyüne ait su depoları ve isale hattı Sahara bölümünde yer almaktadır. Birisi 

Laşet Mevkiinde, diğeri de Kocabey yaylasında olmak üzere iki adet çeşme bulunmaktadır. 

Meşeli köyünün Milli Parkın Karagöl bölümünün dışında, Tekrop mevkinden gelen 

suların toplanması ve dağıtılması için iki adet depo ve ishale hattı bulunmaktadır. Yıldırım 

mahallesi de su ihtiyacını bu depolardan karşılamaktadır. Yerleşim içinde şebeke dağıtımı 

yetersiz olduğundan yerleşim içindeki çeşmeler ile dağıtım yapılmaktadır. 

Gerek Milli Park içinde gerekse Milli Park alanı dışında içme ve kullanma suyu ihtiyacı 

kaynaklardan karşılanmaktadır. 

Kanalizasyon 

Milli Parkın Sahara bölümünde bulunan Kocabey Yaylasında ve Ardahan –Şavşat 

karayolunun kuzey tarafında kalan kesiminde de 6 konuta hizmet verecek şekilde düzenlenmiş 

kanalizasyon şebekesi bulunmaktadır. Bu şebekenin ve bireysel fosseptiklerin bağlı olduğu 

sızdırmalı çukurlar kullanım sıklığına (yaz kış nüfusu ve kullanma oranlarına) göre her 2 yıl ya 

da 10 yılda bir olmak üzere Şavşat Belediyesi tarafından vidanjörlerle boşaltılmaktadır. Milli 

Parkın Karagöl bölümünde yer alan 16 hanelik Yıldırım Mahallesinde ise atık su bertarafı için 

bireysel fosseptikler kullanılmaktadır. 

Karagöl bölümünde yer alan dinlenme tesisinde de Foseptik kullanılmaktadır. Günübirlik 

gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan tuvalette de atık su bertarafı 

foseptik ile yapılmaktadır. 

Festival alanında geçici tuvalet bulunmaktadır. Özellikle festival zamanı gelen 

ziyaretçilerin ihtiyacını karşılamak üzere Şavşat Belediyesince geçici tuvalet getirilmektedir. 

Elektrik ve Telefon Hatları 

Milli Park alanı içinde kalan yerleşim alanlarının, Kocabey ve Meşeli Köylerinin elektrik 

ihtiyaçları Artvin - Ardahan Enerji Nakil Hattı üzerinden temin edilmekte olup bölgedeki 
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elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir. Gerek Kışlakta gerekse yaylada herhangi bir 

elektrik problemi bulunmamaktadır. Ancak Meşeli Köylüsünün kullandığı 50 Kw gücündeki 

elektrik şebekesi özellikle kış aylarında elektriğin kullanımının yoğun olduğu zamanlarda 

yetersiz kalmaktadır. Milli Park alanı içinde ve dışında kalan yerleşim alanlarının elektrik 

ihtiyacını karşılayan Artvin Ardahan Elektrik hattı ile Telefon Hattı Milli Park alanının Sahara 

bölümünün kuzey kesiminden geçmektedir. Milli Park sınırları dışında kalan ve  içerisindeki 

bütün yerleşmelerde telefon bulunmakta olup santral yeterli kapasitededir. 

Katı Atıklar ve Depolama Alanları 

Milli Park alanı dâhilinde bulunan yerleşim alanları ve dinlenme tesisinin düzenli katı 

atık depolama alanı bulunmamaktadır. Milli Parkın Sahara bölümünde festival aktivitesi ve 

Karagöl kenarında yapılan günübirlik piknik aktivitesi dışında geleneksel kırsal yaşama ait 

aktiviteler gerçekleşmemektedir. 

Geleneksel kırsal aktiviteler dışında olan katı atıklar, Karagöl bölümünde bulunan 

dinlenme tesisinin katı atıkları ve buradaki günübirlik ziyaretçilerden kaynaklanan katı atıklar 

olup, bu atıklar dinlenme tesisi işletmecisi tarafından toplanmaktadır. 

Sahara bölümünde ise festival alanında bulunan çöp bidonları ile toplanan atıklar festival 

dönemlerinde Şavşat Belediyesi tarafından Milli Park alanı dışında gelişigüzel bir yerde bertaraf 

edilmektedir. 

3.4.2.Sosyal Altyapı 

Eğitim 

Şavşat ilçesi genelinde, 2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılında 1 adet anaokulu, 27 adet 

ilköğretim okulu, 1 adet yatılı ilköğretim okulu, 1 adet pansiyonlu ilköğretim okulu ve 3 adet 

lisede toplam 2.859 öğrenci eğitim ve öğretim görmüştür. 

Kocabey köyünde 1 adet ilköğretim okulu bulunmakta olup, faaliyet göstermemektedir. 

Köyde genç nüfusun azlığından dolayı öğrenci sayısı çok azdır. Köyde toplam 27 ilköğretim 

öğrencisi, 10 lise öğrencisi eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin bir kısmı taşımalı sistem ile ilçe 

merkezindeki okullarda eğitim görürken, bir kısmı da ilçede akrabalarının yanında veya yatılı 

okulda ikamet ederek eğitimini sürdürmektedir. 

Meşeli Köyü İlkokulu, 2001 yılında kapatılmıştır. Bu köyde taşımalı sistem 

bulunmamakta olup eğitim gören öğrenciler Şavşat ilçe merkezinde yatılı okulda veya 

akrabalarının yanında kalmaktadır. Milli Park sınırları içerisinde kalan Yıldırım Mahallesinde 

6’sı ilköğretim öğrencisi olmak üzere toplam 9 öğrenci bulunmaktadır. Karagöl Sahara Milli 

Parkı sınırları içinde herhangi bir eğitim tesisi faaliyet göstermemektedir. 
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Sağlık 

Şavşat ilçesinde 50 yataklı devlet hastanesi, 7 sağlık ocağı, 39 köy ve mahalle sağlıkevi 

bulunmaktadır. Bu kurumlarda görevli 2’si uzman 23’ü pratisyen 25 hekim, 87 yardımcı sağlık 

personeli mevcuttur. 

Kocabey köyünde sağlık ocağı bulunmasına rağmen, personel atanmadığı için hizmet 

vermemektedir. Meşeli köyünde de halkın özellikle sağlık ihtiyaçlarını giderememekten 

şikayetçi olduğu tespit edilmiştir. Bölgede 112 Acil Servis hizmeti verilebilmesi durumunda bir 

derece acil sağlık ihtiyaçlarını giderebileceklerini belirtmektedirler. 

Tablo 6’dan da anlaşılacağı gibi köylülerin çoğu sağlıkla ilgili problemleri için devlet 

hastanesine gitmeyi tercih etmektedirler. Meşeli köyü devlet hastanelerini yaklaşık % 80’lik bir 

oranla tercihe ederken, Kocabey köylüleri yaklaşık %60’lık bir oranla devlet hastanelerine 

herhangi bir rahatsızlıkları olduklarında başvurmaktadırlar. Sağlık ocakları devlet hastanesinden 

sonra köylülerin ikinci seçeneği olmaktadır. Meşeli köyünde sağlık ocağı kullananların oranı 

%19,1 iken bu oran Kocabey köyünde %38,5’tir. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için özel 

doktorlara gidenlerin sayısı her iki köyde de oldukça azdır. 

Tablo 5. Sağlık Hizmeti İçin Gidilen Yerler 

Hastalandığında 

başvurduğu yer 

Köy adı Toplam 

Meşeli Kocabey 

Sağlık ocağına 19,1% 38,5% 29,3% 

Özel doktora 4,3% 1,9% 3,0% 

Devlet hastanesine 76,6% 59,6% 67,7% 

Resmi Kurum 

Yerleşmelerde herhangi bir resmi tesis alanı bulunmamakla birlikte Karagöl girişinde 

Orman İşletme Şefliğine ait 60’ar m2 büyüklüğünde 2 adet lojman bulunmaktadır. 

 

3.5. Doğal Kültürel Ve Rekreasyonel Peyzaj Değerleri 

 

Peyzaj, birbirleri ile etkileşimli olarak ekosistemlerin mekansal ve zamansal ifadesidir. 

Doğal-kültürel boyutu, kendine has yapısı, işlevi ve gelişim-değişim eğilimi ile karakterize 

edilir. Bu özelliklerin tümü belirli bir peyzajın hemen bitişiğindeki peyzajdan ayırt 

edilebilmesini sağlamaktadır. 

Peyzaj yapısı içindeki bitki, su, rüzgâr, materyal ve enerjinin hareket ve akışını gösteren 

işlevsellik,  ayrıntılı ve uzun dönem araştırmayı gerekli kıldığı için Milli Park alanı için bu tür bir 

değerlendirme yapılamamıştır. Bunun yanı sıra zamana bağlı olarak mekansal desende ve 

işlevsellikte görülen farklılaşmayı belirten değişim ise, Milli Park alanına ilişkin farklı 

dönemlerde, özellikle arazi kullanımına ilişkin veri elde edilmesini gerekli kılmaktadır. Veri 

kısıtlaması nedeniyle böyle bir karşılaştırma yapılamamasına rağmen arazi çalışmaları sırasında 
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görüşmeler yapılarak Milli Park’taki arazi kullanımlarının değişip değişmediği belirlenmeye 

çalışılmıştır. Yerleşimlere ilişkin olarak Sahara Kışlasında yapılan ve mahkemece el 

konulmasına karar verilen aykırı yapılar dışında önemli bir değişim olmadığı belirlenirken, 

geçmiş yıllarda tarım arazisi olarak kullanılan arazilerin meraya dönüştüğü görülmüştür. 

Yukarıda söz edilen karakteristiklerin ışığı altında Milli Park alanındaki peyzaj değerleri 

doğal, kültürel ve estetik değerler olmak üzere üç grupta toplanabilir. 

Doğal Peyzaj Değerleri 

Milli Park alanı doğal peyzaj değerleri açısından etkileyici bir çeşitlilik göstermektedir.  

Dağlık alanlar, yaşlı göknar ve ladin ormanları, irili ufaklı göller ve akarsular, kanyonlar, vadiler, 

düzlükler, yaylalar, dik ya da yumuşak yamaçlar bir bütün olarak alanın karakterini belirleyen 

hakim unsurlardır. 

Özellikle arazi formunun kısa mesafelerde artan yükseklikler nedeniyle değişkenlik göstermesi, 

doğal peyzaj kalitesini arttıran önemli bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. 

 

 

 

 
Resim 10: Üç boyutlu arazi görünüşü 

 

Kültürel Peyzaj Değerleri 

Doğu Karadeniz bölgesi, tarihsel süreçte çok farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. 

Anadolu’nun bir parçası olarak, Asya ve Avrupa arasında bir geçiş alanı olmuştur. Bölgenin 
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antik çağlardan itibaren bir ticaret denizi içermesi ve tarihi ipek yolunun bölgeden geçmesi, çok 

farklı kültürlerin bir araya gelmesini sağlamıştır. Bu durum, zengin bir tarihi geçmiş ve kültürel 

mozaikle sonuçlanmıştır. 

Yöredeki geleneksel yaşam biçimi, geleneksel dans ve müzik kültürü, geleneksel giyim 

tarzı kültürel değerler olarak ele alınması gereken önemli unsurlardır. 

Bunun yanı sıra Milli Park sınırları içinde yer alan yayla yerleşimleri ve çevrelerindeki 

küçük tarımsal alanlar kültürel peyzaj değerleri olarak ön plana çıkmaktadırlar. 

 

 

 

 

 

  
Resim 11: Geleneksel yayla yerleşimi 

 

Milli Park alanı içinde tescilli herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Ancak alana en yakın 

tescilli yapı olan Kocabey Camii dışında, Şavşat İlçesi sınırları içinde farklı dönemlerden kalma 

tescilli tarihi eserler, askeri (kale ve kuleler), dini (kilise, camii ve türbeler) yapılar, sivil 

mimarlık (şato ve konutlar) örnekleri ve tescilli mezarlıklar bulunmaktadır. 

Estetik  Peyzaj Değerleri 

Karagöl-Sahara Milli Parkı’nın görsel peyzaj değerlerini, alanın jeolojik ve jeomorfolojik 

yapısı, vejetasyon yapısı, su varlığı gibi doğal peyzaj özellikleri ile arazi kullanımı ve yerleşim 
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biçimi gibi kültürel peyzaj özellikleri belirlemektedir. Mevcut topoğrafik yapı görsel çeşitliliği 

ve dolayısıyla kaliteyi arttırmaktadır. 

Bunun yanı sıra su yüzeyleri de görsel kaliteyi arttıran unsurlardır. “Karagöl” olarak 

adlandırılan göl, hem su varlığının kendisi hem de koyu yeşil orman kuşağı içinde sunduğu farklı 

renklenmeyle alanın çekim merkezlerinden bir durumundadır. 

 

 
Resim 12: Milli Park Alanında hareketli bir topografya gözlenmektedir 

 

 

  
Resim 13: Karagöl alandaki önemli peyzaj bileşenlerinden biridir 
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Karagöl-Sahara Milli Parkında görsel peyzaj değerleri açıdan değerlendirilebilecek 

kültürel elemanlar ise, alandaki insan yapısı unsurların ortaya koyduğu desen ve bunu oluşturan 

elemanlardır. 

Yerleşimlerdeki konutların mimari yapısı, ölçek, renk, doku ve formları, yapımlarında 

kullanılan malzemeler, arazi üzerindeki yerleşim biçimleri ve yakın çevrelerindeki basit tarımsal 

faaliyetlerin yürütüldüğü alanlar Milli Park’ın görsel peyzaj değerini belirleyen özelliklerdendir. 

Geleneksel mimari doku, doğal peyzaj bileşenleri ile etkileyici bir bütünlük sergilemektedir. 

Rekreasyonel Peyzaj Değerleri 

Milli Park alanının Sahara Bölümü Artvin-Ardahan Devlet Karayolu güzergahı üzerinde 

yer almaktadır ve yoğun ticari kullanımın yanı sıra -planlı ve düzenli olmamakla birlikte- bazı 

rekreasyonel faaliyetlere de hizmet etmektedir. Bunun yanı sıra alan, tüm yıl boyunca 

gerçekleştirilebilecek etkinlikler için de farklı olanaklar sunmaktadır. 

1900-2000 m’lerde yer alan ve alandaki sınırlı düzlüklerden biri olan Sahara şenlik alanı, 

Pancarcı Şenlikleri’nin de gerçekleştirildiği ve çoğunlukla Artvin ve yöresindeki halkın 

günübirlik rekreasyonel gereksinmelerini karşılamaya yönelik bir alandır. Hafta sonlarında ve 

özellikle şenlik günlerinde yoğun ziyaretçi akınına uğramaktadır. 

Karagöl bölümü içinde yer alan ve bir heyelan gölü olan Karagöl; çevresindeki yoğun 

ladin ve çam ağaçları ve doğal nitelikli çayır düzlükleri ile yüksek rekreasyonel potansiyele sahip 

bir diğer alanı oluşturmaktadır. Günümüzdeki durumuyla yöre halkının piknik yapma amacıyla 

yoğun olarak kullandığı bir alan durumundadır. 

Gerek piknik alanı gerekse festival alanı olarak kullanılan alanlarda düzenlenmiş otopark 

bulunmamaktadır. Milli Park alanında düzensiz piknik ve festival faaliyeti dışında herhangi bir 

rekreatif faaliyet yapılmamaktadır. 

Milli Park alanına yapılan girişlerin kontrol edildiği giriş kontrol noktaları mevcut 

değildir ve alana girişlerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dolayısıyla, mevcut durumda 

rekreasyonel amaçlı kullanılan alanları ziyaret edenlerin sayılarına ilişkin herhangi bir istatsitik 

bulunmamaktadır. Bu nedenle de ziyaretçi yönetimi açısından taşıma kapasitelerinin 

belirlenmesine yönelik çalışma yapılamamıştır. 

Doğal- Kültürel ve Rekreasyonel Peyzaj Değerlerinin Birbirleri İle Etkileşimi Peyzaj 

Açısından Önemi 

Milli Park alanının, doğal, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerleri bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde, oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğu gözlenmektedir. Yerinde 

yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler, bu değerlerin birbirleri ile etkileşimlerinin iyi etüt 

edilmesi ve bu etkileşimlerin,  plan kararlarına doğru aktarılması gereğini ortaya koymaktadır. 
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Milli Parkın Kullanım Amacı: Yerinde yapılan çalışmalar sırasında gerçekleştirilen 

görüşmeler neticesinde; alanın kullanımında yöre halkı ve dışarıdan gelenler arasında amaç 

farklılığı bulunduğu belirlenmiştir. Yöre insanı için temel kullanım amacı yaylacılık faaliyetleri 

iken, dışarıdan gelenlerde ise rekreasyonel amaçlı kullanım ağır basmaktadır. Yöre halkı 

yaylacılık faaliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda piknik, eğlenme ve dinlenme amacına yönelik 

faaliyetlerini de Milli Park alanında yapmaktadırlar. 

Yöre insanının geleneksel kullanım içinde, sosyal davranış biçimlerine dönüştürerek 

gelenekselleştirdiği pancar şenlikleri gibi aktiviteler, zamanla, dışarıdan gelen ziyaretçiler için 

önemli bir ziyaret sebebine dönüşmüştür. 

Pancarcı Şenlikleri’nin de gerçekleştirildiği Sahara bölümündeki festival alanı, Artvin ve 

yöresindeki halkın günübirlik rekreasyonel gereksinmelerini karşılamaya yönelik bir yer 

niteliğindedir. Festival alanı, şenlik zamanı dışında, özellikle hafta sonları ziyaretçi çekmektedir. 

Karagöl ise; ziyaretçilerin ve yöre halkının piknik yapma amacıyla yoğun olarak 

kullandığı bir alan durumundadır. 

Ayrıca son yıllarda Kocabey kışlağı, özellikle dışarıya göç etmiş aileler tarafından yazlık 

konut olarak kullanılmaya başlamıştır. 

Kullanım Sıklığı: Alanın kullanım sıklığı amaca göre değişmektedir. Yaylacılık amacı 

ile alana gelenler, Mayıs-Haziran aylarında başlayıp Eylül ayına kadar süren dönem boyunca 

alanda konaklamaktadırlar. 

Öte yandan, başka kentlere göç eden haneler, yaz döneminde yıllık izinlerinin bir kısmını, 

koruma alanı içinde bulunan yayla evlerinde geçirmektedirler. 

Piknik amacı ile gelenler ise ağırlıkla hafta sonlarını tercih etmektedirler. 

“Milli Park” Kavramı: Yapılan görüşmelerde “Milli Park”ın anlamı sorulduğunda; yöre 

halkı ve ziyaretçiler tarafından milli park kavramının tam olarak algılanmadığı ortaya çıkmıştır. 

Milli Parkı turizmi geliştirecek bir unsur olarak algıladıklarını ancak umduklarını 

bulamadıklarını, buna karşın bolca yasakla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Özellikle yöre 

halkı, Milli Parkı yasaklar ile özdeşleştirmiş durumdadır. 

3.6.Arazi Kullanımı Ve Yerleşim Karakteristiği 

Arazi Kullanımı 

Milli Park alanı tarımsal arazi kullanımı yönünden değerlendirildiğinde; yerinde yapılan 

görüşmeler ve Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile yapılan görüşmeler sonucunda, Milli Park 

alanında özel kişilere ait mera ve yaylak alanı olmadığı anlaşılmaktadır. Özellikle Milli Park 

sınırları içerisindeki orman içi açıklıklar ve orman kenarı alanlarda yer alan çayırlar ile otlak 

alanlarının mülkiyeti konusu belirsizliğini korumaktadır. Orman içi açıklık niteliğindeki bazı 
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alanlar uzun yıllardan bu yana çayır veya otlak alanı olarak kullanılmakta olup,  

gerçekleştirilecek kadastro çalışmaları sonucu bu alanların kullanım durumu konusundaki 

belirsizliklerin de ortadan kalkması sağlanabilecektir. 

Milli Park alanındaki mevcut arazi kullanım durumuyla ilgili olarak Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından 2001 yılında Uzun Devreli Gelişme Planı hazırlanması 

kapsamında yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan raporda; Milli Park alanının % 39.67'sini 

(1276.59 ha) orman arazisi, % 48.68'ini (1566.49 ha) çayır-mera arazisi, % 1.66'sını (53.69 ha) 

yerleşim alanı, %7,66’sını(245.81 ha) tarım arazisi ve % 2.33'ünü de (74.96 ha) çıplak 

kayalıkların oluşturduğu ve alanda yer alan mera alanlarının önemli bir bölümünün de orman içi 

mera niteliğinde olduğu belirtilmektedir. Ancak mevcut durumda tarım arazisi olarak gösterilen 

alanın büyük kısmının çayır olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.. 

Mevcut Arazi Kullanım Durumu 

Milli Park alanının mevcut arazi kullanım durumu önce Sahara daha sonra Karagöl olmak 

üzere iki bölüm halinde ana ulaşım güzergahları takip edilerek tanımlanmıştır. 

Şavşat yerleşmesi yönünden gelindiğinde Laşet mevkiinden Milli Park alanının Sahara 

bölümüne giriş yapılmaktadır. Bu nokta aynı zamanda kuzey yönüne devam eden ve Karagöl 

bölümü ile yasal bağlantısını sağlayan Değirmendere hattının başlangıç noktasıdır. 

Şavşat-Ardahan karayolunu takip ederek güney yönüne devam ettiğinizde Milli Park 

alanının Sahara bölümüne girilmektedir. Kuzey yönüne devam eden köy yolu takip edildiğinde 

Karagöl bölümüne ulaşılmaktadır. 

Sahara Bölümü 

Milli park alanının Sahara bölümüne Laşet mevkiinden girilmektedir. Bu kesim Laşet 

köprüsü mevkii aynı zamanda yaylacıların ilk konakladıkları yerdir. Karayolu takip edildiğinde 

il olarak karayolunun güneyinde konumlanan 200 haneli Kocabey kışlasına ulaşılmaktadır. 

Kocabey Kışlağı Ardahan-Şavşat karayolu üzerinde yer almaktadır. Karayolu kışlak 

yerleşmesini ikiye bölmektedir. Yayla konutlarının ağırlıklı bölümü kara yolunun altında kalan 

yamaçlarda konumlanmıştır. 
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Resim 14: Kışlaktan bir görünüm 

 

Yukarıdaki fotoğrafta da görüldüğü gibi, bu kesimde, genel olarak, nispeten düz 

kesimlerin çayırlık-otlak, daha dik kesimlerde seyrek ağaç dokusu, dik eğime sahip kesimlerde 

de yoğun ormanlık alanlar genel arazi kullanım karekterini oluşturmaktadır. Yerleşim alanları da 

genelde sırtını eğimli araziye ve ormana yaslamıştır. 

Mayıs-Haziran ve Eylül aylarında yaylaya çıkış ve inişlerde basamak olarak kullanılan 

Kocabey kışlağında günümüzde hayvancılık ile ilişkisi olmayan aileler tarafından yazlık- 2. 

konut olarak kullanılmaktadır. Bu durum yaylacılığın ekonomik faaliyettin bir uzantısı olma 

özelliğini kaybetmesine yol açmakta, aynı zamanda yapının fonksiyonunun değişmesine yol 

açmaktadır. Bunun yansıması olarak betonarme 2 katlı yapılar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

dönüşüm arazi kullanımda çeşitlenmeye yol açarak Ardahan – Şavşat karayolu üzerinde küçük 

ölçekli perakende ticaret birimlerinin gelişmesini de tetiklemiştir.  Bunların dışında geleneksel 

yayla evleri dışında herhangi bir donatı fonksiyonu yer almamaktadır. 
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Yapılaşma bölgenin iklim ve topografyasına bağlı olarak geçmişten gelen çözümlemeler 

bağlamında ayrık düzendedir. 

Mevcut yapılaşmada karakteristik yapım sistemi ağırlıktadır. Genelde iki katlı olan 

yapılar kütük ve ahşap yığma sistemi kullanılarak inşa edilmiştir. 

 

 

 

Arazide konumlanışta da doğal topografyaya uyumlu geleneksel yaklaşımlar devam 

etmektedir. Eğimden ortaya çıkan boşluklar hayvan barınağı olarak değerlendirilmiştir. Dış 

mekan kullanımında nadir de olsa bahçe sınırlamalarına rastlanmaktadır. 

Kocabey Kışlasının doğusunda festival alanı bulunmaktadır. Ardahan karayolu festival 

alanının güneyinden geçmektedir. 1900-2000 m’lerde yer alan ve Milli Parktaki sınırlı 

düzlüklerden biri olan Sahara şenlik alanı, Pancarcı Şenlikleri’nin de gerçekleştirildiği ve 

çoğunlukla Artvin ve yöresindeki halkın günübirlik rekreasyonel gereksinmelerini karşılamaya 

yönelik bir alandır ve hafta sonlarında özellikle şenlik günlerinde yoğun ziyaretçi akınına 

uğramaktadır. Festival alanında geçici tuvalet ve sadece arazi düzeltilerek elde edilen otopark 

olarak kullanılan alan yeralmaktadır. 

Ardahan yolu doğuya doğru devam edildiğinde yaylacıların temmuz ayında kullandıkları 

150 haneli Kocabey yaylasına ulaşılmaktadır. Kocabey Yaylası Ardıhan-Şavşat karayolu 

kenarında yer almaktadır. Konutların ağırlıklı bölümü kara yolunun altında kalan yamaçlarda 

konumlanmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi kırsalında gözlemlenebilecek en sık konut dokusuna 

sahiptir. Yayla içinde bir adet çeşme bulunmaktadır. Konut birimi dışında herhangi bir faaliyet 

olmadığı için açık alanda farklı eylemler için mekan ihtiyaçları yoktur. 

Konut yapıları dışında herhangi bir fonksiyonu yer almamaktadır. 

Sahara bölümünde iki adet su deposu dışında, Artvin Ardahan telefon hattı ile  Artvin–

Ardahan Enerji Nakil Hattı geçmektedir. Enerji nakil hattının geçtiği kısımda ormanlardaki 

ağaçlar hat boyunca kesilmiştir. Elektrik telleri ile telefon hattı görsel kirliliğe sebep olurken 

geleneksel kullanım ile tezat oluşturmaktadır. 

Karagöl Bölümü 

Laşet köprüsünden kuzey yönüne doğru devam eden Meşeli köy yolu ile Karagöl 

bölümüne ulaşılmaktadır. Stabilize yol ile ulaşılan Karagöl kesiminin genel arazi kullanım 

karakteristiği benzer özellikler taşımaktadır. Adını Milli Parka da veren Karagöle ulaşan yolun 

her iki tarafı ağaçlar ile kaplıdır. Okurlar mahallesinin içinden geçerek Karagöl bölümünün 

güneyinden Milli Park alanına girilmektedir. Yol takip edildiğinde milli park alanının içinde 

kalan Yıldırım Mahallesine ulaşılır. 
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Yıldırım Mahallesinden kuzeye doğru gidildiğinde Karagöle ulaşılır. Karagölün çevresini 

stabilize bir yol ile göl çevresini dolaşmak mümkündür. Göl kenarındaki aydınlatma elemanları 

doğal yapı ile tezat oluşturmaktadır. Göl yoğun orman dokusu ile çevrelenmiştir. Karagöl 

kıyısında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ait 16 yatak kapasiteli bir 

dinlenme tesisi bulunmaktadır. 

Bu tesis, aynı zamanda günübirlik piknik için gelenlere de hizmet vermektedir. Alanda 

ayrıca bir adet de tuvalet bulunmaktadır. 

Yerleşim Alanlarının Mekansal Gelişme Eğilimleri ve Gelişme Yönü 

Milli Park sınırları içerisindeki yerleşim alanları, yukarıda belirtildiği üzere yayla ve kışla 

niteliğindeki alanlardır. Bu alanların mekansal gelişme eğilimleri, ancak bağlı oldukları köylerin 

gelişme eğilimleri ile paralel olarak değerlendirilmek durumundadır. Şöyle ki; yerinde yapılan 

incelemelerde, bölgedeki köylerin ekonomik ve sosyal yapısının oldukça düşük seviyelerde 

olduğu, herhangi bir mekansal gelişme eğilimi göstermediği hususları tespit edilmiştir. Ancak 

planlama çalışmalarında, yerleşmelerin ekonomik yapısını güçlendirmek amacı ile geliştirilecek 

önerilerin içeriği ve niteliği bu alanların gelişme eğilimlerinde yönlendirici bir unsur olacaktır. 

Karagöl Bölümü 

Karagöl bölümünde sınırlar içerisindeki tek yapılaşma alanı Yıldırım Mahallesi ile sınırlı 

olup toplam 16 hane mevcut olup, yapılamaların üçü dışında tamamı 2 katlı ve ahşap 

niteliktedir.sadece 3 adet betonarme yapı vardır. Alanda son 15 yıldır herhangi bir yapılaşmaya 

gidilmemiştir. 

Meşeli Köyü merkezi Milli Park alanı dışında olup toplam 180 haneye sahiptir. Köyde 

yapılaşmalar çoğunlukla 2 katlı yapılaşma olup yer yer 3 katlı yapılaşmalara rastlanmaktadır. 

Özellikle son yıllardaki yapılaşmalar dağınık yapıda olup gelişme yönü kuzeybatı olup Milli 

Park’ın tersi yönünde bir gelişme vardır. Yeni yapılaşmalar betonarme nitelikte olup genelde 2 

kat şeklinde yapılaşmaktadır. 

Sahara Bölümü 

Sahara bölümünde Milli Park sınırları içerisinde ki tek yapılaşma alanları Kocabey 

Yaylası ve kışlasıdır. Yayla alanında yapılaşmalar tamamen yaylanın kurulduğu zaman köylüler 

tarafından toplu halde yapılaşmış olup daha sonra  herhangi bir yapılaşmaya gidilmemiştir. Bu 

alanda yapılar kışlaya göre daha sık dokuda ve gelişigüzel yapılaşmalardır. Alan ilk yerleşimler 

sonrası herhangi bir gelişim göstermemiştir. Kocabey Kışlasında da yapılaşmalar ilk 

yapılaşmalarla sınırlı olup son yıllarda, sadece devlet karayolu üzerinde 2 katlı ticari 

yapılaşmaya gidilmiş olup bu yapılaşma gerekli kurumlar tarafından durdurulmuştur. 

Kocabey Köyünde ise yapılaşmalar yine Meşeli Köyündeki gibi dağınık nitelikte olup, 

gelişme eğilimi devlet karayoluna doğru oluşmaktadır. 
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3.7.Mülkiyet Durumu 

Milli Parkın her iki bölümünde de kadastro çalışmaları yapılmamıştır. Orman Genel 

Müdürlüğü yetkilileri ve Orman İşletme Müdürlüğü görevlileriyle yerinde yapılan görüşmelerde 

bu konudaki çalışmaların hızlandırılması konusunun önemi gündeme getirilmiştir.Ancak 

görüşmeler sonucunda, çalışmaların plan çalışmaları döneminde tamamlanıp tamamlanmayacağı 

konusunda kesin bir bilgi alınamamıştır. Mevcut çalışmalardan anlaşılacağı gibi Milli Parktaki 

orman alanlarının tümü devlet ormanı niteliğindedir. 

Meraların mülkiyeti konusu özellikle de orman içi açıklıkların mülkiyeti konusu 

belirsizliğini korumaktadır. Çünkü, orman içi açıklık niteliğindeki bazı alanlar halen çayırlık 

veya mera olarak kullanılmakta veya bu kullanımdan son yıllarda vazgeçilmiş bulunmaktadır. 

Yürürlükte olan 6831 Sayılı Orman Yasası’nın orman rejimini belirleyen 1. Maddesi bu tür 

alanların niteliğinin ve dolayısıyla da mülkiyet durumunun belirlenmesi konusunda çok belirgin 

hükümler içermemektedir. Bu nedenle kadastro çalışmaları sırasında bazı sorunlarla 

karşılaşılabileceği düşünülmektedir. Köylüler tarafından eskiden beri hem ekili tarım amacıyla 

ve hem de çayırlık olarak kullanılmakta olan tarım alanlarının zamanla terk edilmesi sonucunda 

özellikle orman içi açıklıklarla, bu konudaki yasal boşluğun da etkisiyle birbirine karıştırılması 

çok önemli bir potansiyel sorun olarak görülmektedir. 

Kocabey Köyü 

Kadastro çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle kesin olmayan verilere göre köye ait 

yaklaşık 88 ha mera alanı mevcuttur. Yerinde yapılan anket çalışmaları ve köy muhtarları ile 

yapılan görüşmeler sonucu elde edilen verilere göre; Kocabey köyünde yaşayan 240 kişiye ait 

toplam 62 ha özel mülkiyete konu olan çayır alanı ve 26 ha mera alanı Karagöl Sahara Milli Park 

alanı sınırları içinde kalmaktadır. 

Meşeli Köyü 

Kadastro çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle kesin olmayan verilere göre köye ait 

34 ha mera alanı mevcuttur. Yerinde yapılan anket çalışmaları ve köy muhtarları ile yapılan 

görüşmeler sonucu elde edilen verilere göre; Meşeli köyünde yaşayan yaklaşık 50 kişiye ait 

toplam 16 ha özel mülkiyet alanı Karagöl Sahara Milli Park alanı sınırları içinde kalmaktadır. 

Yapılan anket çalışmalarının sonuçlarına göre; 

Görüşülen köylülerin topraklarının bir kısmı Milli Park sınırları içerisinde kalmaktadır 

(% 67,8). Bu topraklar genel olarak köylülerin çayır, mera, yayla olarak kullandıkları alanlardır 

(%90,2) ve köylülerin çok azının Milli Park sınırları dahilinde hem tarla hem de evleri 

bulunmaktadır (%1,6). 
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4. BÖLÜM : 

KURUM GÖRÜŞLERİ 
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5. BÖLÜM : 

SENTEZ 

5.1.İklim Verileri 

* Karagöl-Sahara Milli Parkı ve yakın çevresini kapsayan alanın fizyografik özellikleri, 

Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimlerinden oldukça büyük farklılıklar gösterir. 

* Milli Park alanında ortalama aylık en düşük sıcaklık, sıfır derecenin üzerine ancak Haziran-

Eylül ayları arasındaki dönemde çıkmaktadır. 

* Yıllık ortalama nispi nem, %65-%70 arasında değişmektedir 

5.2.Toprak Yapısı 

* Milli Park alanında büyük toprak gruplarından; kahverengi orman toprakları ve yüksek çayır 

toprakları bulunmaktadır. Kahverengi orman toprakları, Milli Park alanının 1800 metre 

yüksekliğe kadar olan alanlar üzerinde;   yüksek dağ-çayır toprakları ise özellikle Sahara 

Bölümünde olmak üzere 1800 metreden sonraki yükseltilerde bulunan yayla alanında yer 

almaktadır. 

* Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı (AKK) yönünden Milli Park alanının küçük bir bölümünde yer 

alan IV. Sınıf topraklarda, koruma tedbirlerinin alınması koşuluyla,  özel sürüm ve toprak 

işlemesiyle belirli ürünler yetiştirilebilir. Kültür bitkilerinin gelişmesini engelleyen sınırlayıcı 

faktörler vardır. Bunlar; dik meyil, su ve rüzgar erozyonuna müsait olma, ürüne şiddetli 

derecede zarar veren sel baskınları, düşük su tutma kapasitesi, sığlık, şiddetli tuzluluk ve 

alkalilik ve fazla yaşlıktır. 

* Milli Park alanının büyük bir bölümünü oluşturan çayır, mera ve ağaçlık olarak 

kullanılabilecek araziler VI. Sınıf topraklara sahip olup; dik meyil, şiddetli erozyon tahribatı, 

taşlılık, sığlık, fazla yaşlık ve sel, çok düşük rutubet kapasitesi, tuzluluk ve alkalilik gibi çeşitli 

sınırlayıcı faktörler bulunmaktadır. 

* VII. Sınıf topraklar kültür bitkilerinin yetiştirilmesine mani olan çok şiddetli sınırlayıcı 

faktörlere sahiptirler. Çayır ve mera olarak kullanılmaları da oldukça sınırlanmıştır. Esas 

olarak kültür bitkilerinin hiç birisinin yetiştirilmesine uygun değildir. 

* VIII. Sınıf topraklar arazi niteliğini taşıyan topraklarda bitkisel hiçbir ürün alınamaz. Bu 

sınıftaki araziler şiddetli erozyona uğramış sahalar, çıplak kayalar ve bitkisel gelir 

sağlanmayan yaş ve bataklık sahalardır. 
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5.3. Jeomorfolojik Değerlendirme 

* İki ayrı bölümden oluşan Milli Park alanı: Ardahan-Artvin arasında bulunan yaklaşık 2600 m 

yükseklikteki platonun batısında, ağzı batıya açık bir kavisin içinde yer alır. Kuvaterner’de 

buzullaşmanın etkisinde kalan bölgenin ana morfolojik yapıları glasiyal süreçlerle 

belirginleşirken, son dönem fluviyal aşındırma ile güncel konum kazanılmıştır. Bu nedenle 

bölgede hem fluviyal aşınmanın hem de glasiyal aşınmanın varlığı sözkonusudur. 

* Milli Park Alanının yer aldığı bölgenin çok dik yamaçlara sahip olması, iklim koşulları ve 

yüzeyleyen birimlerin litolojik özellikleri nedeniyle kütle hareketlerine çok elverişli alanlar 

olması sonucu oluşan eski heyelan alanlarını görmek mümkündür: 

5.4.Jeolojik Değerlendirme 

* Çalışma alanında yüzeyleyen birimler: Şavşat, Bülbülan formasyonları ve Karagöl andeziti ile 

talus-alüvyon yelpazesi çökelleridir. Sahara bölgesinde Bülbülan formasyonu Şavşat 

formasyonunu uyumsuz olarak üzerlerken, Karagöl bölgesinde, Karagöl andeziti Şavşat 

formasyonu üzerinde magmatik sokulumla yer alır. 

* Jeolojik açıdan önemli sayılabilecek bazı olgular, belki Şavşat yakınlarında gözlenen 

Kuvaterner döneme ait buzul izleri ile Şavşat formasyonu içerisinde gözlenen Yastık Lav ve 

Lav Tüpleri olabilir. Ancak bunların hepsi de milli park sınırlarının dışında kalan alanlardadır. 

* Artvin il sınırları içerisinde kalan bölge, aktif fay-deprem ilişkisi açısından ele alındığında, 

yıkıcı özellikte deprem yapabilecek herhangi bir aktif fayın bulunmadığı görülmektedir. 

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında Şavşat 3.Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. 

5.5.Ekolojik Değerlendirme 

* Çalışma alanı tamamen Avrupa-Sibirya Fitocoğrafik bölgesi içerisinde yer almaktadır. 

* Karagöl-Sahara Milli Parkı temel olarak iki büyük ekosisteme sahiptir. Bunlar karasal ve sucul 

ekosistemlerdir. Karasal ekosistem üç alt sisteme ayrılmıştır; Alpinik Çayır ekosistemi, Orman 

ekosistemi ve Higrofil ekosistemdir. Sucul ekosistem ise akıntılı ve durgun su ekosistemleri 

olarak iki büyük alt ekosistemden oluşmaktadır. 

Milli Park sınırları içerisinde karasal ekosistem bütünü içinde yer alan ekolojik yapının 

değiştirildiği yerleşim alanları, tarım alanları ve bahçe gibi kullanım alanları da bulunmaktadır. 

 

5.6.Yerleşim alanları ile etkileşim 

Milli Park alanı ile etkileşim halinde bulunan Kocabey Köyü toplam 249 haneden 

oluşmaktadır. Köy nüfusu yaz ve kış ayları arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Köyün 

2000 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 521’dir. Bu nüfusun yaz aylarında 

1000’i aştığı ilgililerce ifade edilmektedir. 
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* Meşeli Köyü toplam 180 haneden oluşmaktadır. Köy toplam 9 mahalleden oluşmakta olup 

sadece 16 haneli Yıldırım Mahallesi Milli Park sınırları içerisinde kalmaktadır. 

* Köyün 2000 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 412’dir.  Bu nüfusun yaz 

aylarında 1000 civarına ulaştığı ilgililerce ifade edilmektedir. Kış aylarında köyde 150-160 

hane kalmaktadır. 

5.7.Sentez Paftaları 

 

 

 Resim 15: Planlama Alanının Arazi Kullanım Paftası 
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Resim 16:Planlama Alanının Fotoğraf Paftası 
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Resim 17:Planlama Alanının Sentez Paftası 
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Resim 18: Planlama Alanının Çevre Düzeni Planı Üzerindeki Yeri 

 

6. BÖLÜM : 

PLAN TEKLİFİ 

6.1.Bölüm Planlama İlkeleri Ve Plan Kararları 

Alanın kadastro durumu incelendiğinde herhangi bir kadastro yoluna cephesinin bulunmadığı 

görülmektedir. 
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Resim 19 : Alanın Kadastro Durumu 
 

 

Söz konusu arazi imara açılarak “Ticaret+Konut Alanı” olarak düzenlenecektir. Alanın 

yapılaşma koşulları ise Yençok=6.50 m ve Emsal=0.40 olacaktır. 
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Resim 20 : Alanın Plan Sonrası Durumu 

 

Mevcut planda 146 ada 16 parselin bulunduğu alan arazi olup yapılaşmaya müsait bir alandır. 

Arazinin kuzey-batısında Karagöl-Meşeli yolu,  kuzey-doğusunda ise köy yolu bulunmaktadır.  

Plana konu olan arazi yaklaşık 1.416.350 m2 alana sahiptir. 

 

Arazi Kullanım Tablosu: 

 Planlama Öncesi Planlama sonrası 

Tic.+Konut alanı - 1204.899 ha 

Otopark alanı - 197.935 ha 
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Yasal Dayanak: 

Bu plan kapsamında; Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla; 644 sayılı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 

Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 648 sayılı kanun hükmünde ile 

eklenen 13/A maddesi kapsamındaki milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma 

alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer 

alanlarda yapılacak planlar ile doğal sit alanlarında yapılacak koruma amaçlı imar planlarının 

incelenmesi ve onaylanması aşamalarının açıklandığı “Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı 

Teklifi Usul Ve Esaslarına Dair 2017/1 Sayılı Genelge” de belirtilen hususlara uyulacaktır. 

6.2. 1/1000 Uygulama İmar Planı Genel Hükümler 

  PLAN NOTLARI    

GENEL HÜKÜMLER  

1. Bu  plan  ve  plan  notlarında yer almayan hususlarda, “2873 sayılı Milli Parklar Kanunu” 

ve  Milli  Park Yönetmeliği ile “3194  sayılı İmar Kanunu” ve ilgili yönetmelikleri  ile  

2872  sayılı  Çevre  Kanunu ve ilgili yönetmelikleri  ile  1 nolu Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin ilgili hükümlerinin  bu  plan  karar  ve hükümlerine  aykırı  olmayan  

hükümleri  saklıdır. 

 

2. 28.10.2015 tarih onaylı Karagöl-Sahara Milli Parkı Gelişme Plan ve Plan Hükümlerine 

uyulması zorunludur. 

 

3. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 11.10.2017 tarihinde onaylanan imar planına 

esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler kısmında belirtilen hususlara 

uyulacaktır. 

 

4. Planlama alanında imar planı ve bu plan hükümlerinde belirtilen kullanım amacı dışında 

hiçbir tesis yapılamaz. Yapılacak tesisler sonradan hiçbir biçimde planda gösterilen amaç 

dışında kullanılamaz. 

 

5. Planlama alanında Milli Park’ın koruma ve planlama hedeflerine aykırı,  doğal ve kültürel 

kaynak değerlerine zarar verecek kullanımlar yapılamaz. 
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ÖZEL HÜKÜMLER 
6. Ticaret + Konut  Alanı  için yapılaşma  şartları; Toplam  İnşaat  Emsali  (E)= 0.40  ve  

Bina  Yüksekliği  Yençok=6.50m(2 kat)’dir. Yapıların zemin  katları  istendiğinde  konut  

yerine ahır,  depo,  halı  dokuma  işliği  olarak  kullanılabilir. Geleneksel/yöresel el  

sanatları  ve  diğer doğal  ürünlerin  satış  faaliyetleri yer alabilir. Bodrum kat düzenlemesi 

yapılamaz. 

 

7. Tüm yapılaşmalarda yöresel mimari doku, tipi ve malzemesi kullanılacaktır. uygulamaların 

doğal yapıyla uyumlu ve peyzaj bütünlüğünü bozmayacak şekilde yapılması zorunludur.  

 

8. Yol sıkıştırılmış stabilize olacak, asfalt kullanılmayacaktır. Yerleşimlerin içerisinden geçen 

yollarda yüzey kaplaması olarak beton ve asfalt dışında taş veya sıkıştırılmış stabilize 

olarak bırakılabilecektir. 

 

9. Lağım Mecrası İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 

Yönetmelik’te belirtilen boyut, nitelik ve şartlara uygun olacak biçimde yapı için bağımsız 

sızdırmasız fosseptik,  yeni parsel sınırı içerisinde yapılacaktır.  

 

1/5000 Nazım İmar Planı   

Plan Notları 

 

1. Bu plan ve  plan  notlarında yer almayan hususlarda, “2873 sayılı Milli Parklar Kanunu” ve  

Milli  Park Yönetmeliği ile “3194  sayılı İmar Kanunu” ve ilgili yönetmelikleri  ile  2872  

sayılı  Çevre  Kanunu ve ilgili yönetmelikleri  ile  1 nolu Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin ilgili  hükümlerinin  bu  plan  karar  ve hükümlerine  aykırı  olmayan  

hükümleri  saklıdır. 

 

2. 28.10.2015 tarih onaylı Karagöl-Sahara Milli Parkı Gelişme Plan ve Plan Hükümlerine 

uyulması zorunludur. 

 

3. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez.  

 

 


