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1 GİRİŞ 

Ülkemizde 1988-2010 yılları arasında Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen 15 
Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmaktadır. Uzungöl Özel Çevre Koruma 
Bölgesi’de bu alanlardan birisi olup, Trabzon ilinde, Uzungöl Belde Belediyesini, 
Çaykara İlçesine bağlı 3 köyü (Arpaözü, Demirkapı ve Yaylaönü) sınırları içine 
almaktadır. Alan 149,12 km2 büyüklüğündedir. Uzungöl ÖÇKB, 07.01.2004 tarih 
ve 2003/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak 
tespit ve ilan edilmiştir. Alanın sınır koordinatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 
Tablo 1.1. Alan Sınır Koordinatları 
 

Nokta No Boylamı Enlemi 

1. 400  16’ 19“ 400  34’ 25“ 

2. 400  16’ 20“ 400  37’ 31“ 

3. 400  16’ 56“ 400  37’ 52“ 

4. 400  19’ 08“ 400  37’ 45“ 

5. 400  23’ 10“ 400  36’ 03“ 

6. 400 26’ 15“ 400 36’ 51“  

7. 400 27’ 38“ 400 34’ 47“ 

8. 400 28’ 44“ 400 32’ 27“ 

9. 400 27’ 37“ 400 31’ 11“ 

10. 400 20’ 42“ 400 31’ 16“ 

11. 400 18’ 58“ 400 33’ 13“ 

 

Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl beldesi, sahip olduğu doğal, estetik, peyzaj 
özelliklerinden dolayı 03.10.1989 tarihinde, Uzungöl sınırları içerisinde ve gölün 
çevresinde yer alan 1.625 ha alanla birlikte Tabiat Parkı, 5 Mart 1990 tarihinde 
Turizm Merkezi, 1993 yılında da Milli Park olarak ilan edilmiştir. 
 
Uzungöl Beldesi ve çevresine ilişkin sit sınırları, dereceleri ise, Trabzon K. T. V. 
Koruma Bölge Kurulu'nun 04.12.1998 tarih ve 3332 sayılı kararıyla belirlenmiştir. 
Uzungöl Beldesinde yer alan 135 adet yapı,  Trabzon K. T. V. Koruma Bölge 
Kurulu'nun 01.12.2005 tarih ve 475 sayılı kararıyla, 3386 ve 5226 sayılı yasalarla 
değişik 2863 sayılı kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 
edilmiştir. 
 
Trabzon K. T. V. Koruma Kurulu'nun 04.12.1998 tarih ve 3332 sayılı kararıyla, 
Uzungöl Beldesine ve çevre köylerine ilişkin 1/25.000 ölçekli haritada sınırları 
belirtilen I. ve III. Derece doğal sit alanlarının onaylanmasına karar verilmiştir. 
Daha sonra Koruma Kurulu'nun 25.06.2002 tarih ve 4455 sayılı kararı ile Arpaözü 
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Köyü sınırları içinde ekli haritada işaretli I. Derece doğal sit alanındaki kısmın, 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü'nün yaptığı tespit sonucu, müstakbel (öneri) köy 
yerleşik alanında olduğundan, derecesinin III. Derece doğal sit alanı olarak 
değiştirilmesine karar verilmiştir. 
 
Uzungöl ve yakın çevresini ilgilendiren Koruma Amaçlı İmar Planı ise, Trabzon 
K.T.V. Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2007 tarih ve 1144 sayılı kararıyla 
onaylanmış olmakla birlikte, daha sonra söz konusu plan hakkında yürütmeyi 
durdurma kararı alınmıştır. Ayrıca adı geçen Koruma Bölge Kurulunca, I. ve III. 
Derece doğal sit ve özel çevre koruma alanı olan Uzungöl Beldesi ve çevre 
mahallelerine ilişkin hazırlanan çevre düzeni planı ve plan notlarının düzeltilerek 
onaylanmasına, uygulamanın onaylanan plan doğrultusunda yapılmasına karar 
verilmiştir. 
 

1.1 Projenin Amacı ve Kapsamı 

Uzungöl ÖÇK Bölgesinin temel demografik, ekonomik ve sosyal göstergelerine 
ilişkin istatistiksel verilerin ortaya konulması ve Yönetim Planının hazırlanması 
aşamasında; bölgede insan faaliyetleri çerçevesinde, çevreye ilişkin tutum ve 
davranışların belirlenmesi, bölgedeki sektörler ve sektörler arası etkileşimin tespiti, 
alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin belirlenmesi ile doğa koruma esasları 
üzerinde baskı oluşturabilecek konuların ortaya konulması ve bölgenin gelecekteki 
durumunda rol oynayacak eğilimlerin saptanması amaçlanacaktır. Bu çalışmanın 
amaçları şu şekilde belirtilmiştir: 
 
 Proje kapsamında kalan hanelerin sosyal-ekonomik karakteristiklerini 

belirlemek, 
 Yörede yaşayan hanelerin çevreye ilişkin bilgi ve düşüncelerini belirlemek, 
 Yöre insanının geliştirilecek olan yönetim planı ve gelecek hakkındaki 

beklentilerini saptamak.  
 

1.2 Projenin Hedefleri   

Projenin genel hedefi; Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde temel unsurların 
belirlenerek, geliştirilecek olan yönetim planına hizmet etmesini ve altlık 
oluşturmasını sağlamaktır. Bu kapsamda; 

 Temel demografik yapıyı belirlemek 
 Sosyo-Ekonomik özellikleri tanımlamak 
 Ekonomik yapıyı belirlemek 
 Temel yönetim yapısı ve güç dağılımları belirlenecek (Bölgedeki tüm kurum 

ve kuruluşlar, STK’lar, vb.), 
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 Bölgenin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri ortaya konulacak ve 
bölge halkının bu değerlere ilişkin tutum ve davranış ve beklentileri 
belirlenecek, 

 Bölgede yer alan yerleşimlerin karakteristik özelliklerinin (mimari özgün 
karakteristik özelliklerinin, doku ve plan özellikleri, özgün yapı sistemi ve 
malzemesi, peyzaj karakteristiği) ortaya çıkarılmasına yönelik Kırsal 
Yerleşim Envanteri çıkarılacak, 

 Mevcut ekonomik sektörlerin alan kullanımındaki etkisi belirlenecek, 
 Yöreye özgü bina tipolojileri belirlenerek mimari yapı envanteri 

çıkarılacaktır. 
 
1.3 Geleceğe İlişkin Öngörüler 

 Araştırma bulguları ile desteklenerek sebep-sonuç bağlantıları kurulması 
suretiyle Bölgenin 30 yıllık geleceğine ilişkin demografik, sosyal ve 
ekonomik öngörüler 5’er yıllık dönemler halinde belirlenecek. 

 Alan kullanan sektörlerin geleceğe dönük mekansal öngörüleri belirlenecek. 
 Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliğine yönelik prensipler 

belirlenecek. 
 Envanteri çıkarılarak karakteristik özellikleri belirlenen ve korunmaya değer 

bulunan kırsal nitelikli yerleşimlerin günümüz koşullarında yaşatılmasına ve 
özgün dokusu ile kimliğini yitirmeden gelişmesine ilişkin planlamaya esas 
öneriler belirlenecek. 

 Alandaki etkin paydaşlardan oluşacak, izleme ve koordinasyon yapısına 
sahip bir yönetim modeli önerilecek. 
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2 TANIMLAMA 

2.1 Saha Çalışmaları 

 
Saha çalışmaları ön raporda yer verilen Proje Ekibi Çalışma Programına göre 
yapılmıştır. 16-20 Ağustos 2010 tarihleri arasında, Proje Koordinatörü (sosyolog), 
Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı ve Anketörlerden oluşan 12 kişilik bir ekip 
Uzungöl’de araştırma çalışmalarını tamamlamışlardır. Çalışma programında bir 
aksama söz konusu olmamıştır. Arazide yapılması gereken tüm çalışmalar 
istenilen zamanda tamamlanmıştır. Arazi çalışmalarına ait fotoğraflar aşağıda yer 
almaktadır. 
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Fotoğraf 2.1.1. Arazi Çalışmalarından Görünümler 
 

2.2 Yapılan Anket Çalışmaları 

 
Yapılan anket çalışmaları bölüm 2.3.3 Bölgede Gerçekleştirilen Sosyolojik 
Araştırmalar başlığı altında detaylı olarak aktarılmıştır. 
 
2.3 Sosyo-Ekonomik, Demografik Yapı ve Bölgede Gerçekleştirilen 

Sosyolojik Araştırma 

2.3.1 Demografik Yapı 
 
Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesinde Uzungöl Beldesi ve Arpaözü, Demirkapı 
ve Yaylaönü, köyleri yer almaktadır.  
 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Genel Nüfus Sayımını en son 2000 yılında 
yapmıştır. 2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) geçmiş ve 
böylelikle daha doğru sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Uzungöl ÖÇK Bölgesi 
(Uzungöl, Arpaözü, Demirkapı ve Yaylaönü) 1970 nüfusu 3991 iken en son 2009 
yılı sayımına göre nüfusu 2772 kişidir. Bölge dışarıya göç veren bir yapıya sahiptir. 
Ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle, genç nüfus dışa göç vermektedir.  
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Tablo 2.3.1.1. Nüfus Durum Tablosu 
 
  1970 1975 1980 1985 1990 2000 2009 
Trabzon 80,795 97,210 108,403 142,008 143,941 214,949 230,399 

Çaykara 1,318 1,351 1,085 2,022 2,250 5,829 2,436 

Uzungöl  2,949 2,549 2,522 2,942 2,797 4,192 2,263 

Arpaözü 299 158 338 171 119 219 171 

Demirkapı 434 383 376 312 258 129 189 

Yaylaönü 309 347 370 333 294 167 149 
 
Tablo 2.3.1.2. Nüfus Endeks Tablosu 
 
  1970 1975 1980 1985 1990 2000 2009 
Trabzon 100 120 134 176 178 266 285 
Çaykara 100 103 82 153 171 442 185 
Uzungöl  100 86 86 100 95 142 77 
Arpaözü 100 53 113 57 40 73 57 
Demirkapı 100 88 87 72 59 30 44 
Yaylaönü 100 112 120 108 95 54 48 
 
Yerleşimlerin nüfus sayımlarını incelediğimizde, Çaykara ve Uzungöl 
yerleşimlerinin 2000 yılı sayımlarında istikrarsızlık görülmektedir. Çaykara 1990-
2000 yılları arasında yaklaşık iki katından fazla artış göstermiştir. Daha sonra 2009 
yılında ise yarıdan fazla düşüş göstermiştir. Aynı şekilde Uzungöl için de aynı 
şeyleri söylemek mümkündür. 
 
Nüfus endeks tablosundan da görüleceği gibi, 1970 yılı nüfusunu 100 kabul 
ettiğimizde, 29 yıl sonrası 2009 yılında Trabzon 285 değerine ulaşarak yaklaşık üç 
katına ulaşmıştır. Çaykara ise 185 ile, yaklaşık 2 katına ulaşmıştır. Uzungöl ve 
diğer yerleşimler 100 değerinin altında 77, 57, 44, 48 gibi yarı değerlere 
düşmüşlerdir. Uzungöl Beldesinin nüfusu 30 yılda %23 düşmüştür. 
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Şekil 2.3.1.1. Nüfus Endeks Grafiği 
 

 
 
Şekil 2.3.1.2. Çaykara ve Uzungöl Nüfus Gelişimi 
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Şekil 2.3.1.3. Köylerin Yığılmalı Nüfus Gelişimi 
 
 
Tablo 2.3.1.3. Yılık Nüfus Artış Hızı 
 
  1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-00 2000-09 Ortalama 
Trabzon 4.06 2.30 6.20 0.27 4.93 0.80 3.10 
Çaykara 0.50 -3.94 17.27 2.26 15.91 -6.47 4.25 
Uzungöl  -2.71 -0.21 3.33 -0.99 4.99 -5.11 -0.12 
Arpaözü -9.43 22.78 -9.88 -6.08 8.40 -2.44 0.56 
Demirkapı -2.35 -0.37 -3.40 -3.46 -5.00 5.17 -1.57 
Yaylaönü 2.46 1.33 -2.00 -2.34 -4.32 -1.20 -1.01 
 
 
Türkiye yıllık nüfus artış ortalaması yıllık % 1,7 iken, Trabzon %3,1, Çaykara 
%4,25, Uzungöl %-0,12 olarak ortaya çıkmaktadır. Arpaözü diğer köyler gibi eksi 
değer vermemektedir. Bu da 1975-1980 yılları arasında %100 den fazla artış 
görülmesinden kaynaklanmaktadır. 
 
Uzungöl ÖÇK Bölgesindeki 3 köyün 1970 ila 2009 yılları arasındaki nüfus hareketi 
Yığılmalı Grafikte görülmektedir. Köyler toplam olarak düşüş göstermişlerdir. 
Tarım alanlarının çok kısıtlı olması tarım arazilerini değerli kılmaktadır.  Coğrafi 
konumu nedeniyle tarım üretimi açısından da güçlü ancak kısıtlı üretim 
yapılmaktadır. Bu da nüfus durumunu etkilemektedir.  
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Şekil 2.3.1.4. Çaykara Yaş Grubu Piramidi 
 
 
Türkiye İstatistik Kurumunun 2000 yılı Trabzon Genel Nüfus Sayımı kitabındaki 
yaş grubu dağılımına göre ilçe bazında nüfus grafikleri çıkartılmıştır. Çaykara 
nüfus piramidini incelediğimizde kırsal özellikten ziyade, kentsel özellik arz 
etmektedir. Piramidin tabanı, tarımsal karakterde geniş olması gerekirken Çaykara 
da piramit tabanı,yani 0-19 yaş grubu dar durmaktadır.  
 
 
Tablo 2.3.1.4. Hane Halkı   
 
Hane halkı Büyüklüğüne Göre Hane sayısı 
 

 Hane halkı Büyüklüğü Toplam  
Hane 
sayısı 

Toplam  
Yerleşik 
Nüfus İlçe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

İl Toplamı 7015 20523 22258 34115 33388 25453 25766 7203 4633 12497 192851 1 009 041 

İlçe 
Merkezleri  
Toplamı 

1224 3578 4578 7898 8905 7175 7964 1586 922 2858 46688 255 691 

Çaykara 23 44 40 76 89 73 306 18 16 140 825 5 769 
* T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü- 2000 Genel Nüfus Sayımı, 61 Trabzon 
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Tablo 2.3.1.5. Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü Karşılaştırması 
 

 Toplam  
Hane sayısı 

Toplam  
Yerleşik Nüfus 

Ortalama 
Hane büyüklüğü 

kişi/hane 

Trabzon İl Toplamı 192,851 1,009,041 5.23 

İlçe Merkezleri  
Toplamı 46,688 255,691 5.48 

Çaykara 825 5,769 6.99 

TÜRKİYE 15,070,093 67,809,048 4.50 

 
 

 
 
Şekil 2.3.1.5. Hane Büyüklüğüne Göre Hane Sayısı Dağılımı 
 
 
Türkiye İstatistik Enstitüsünün 2000 yılı nüfus değerlerine göre hane büyüklüğü 
Türkiye genelinde 4,5 Kişi/hane, Trabzon il genelinde 5,23 iken Çaykara da 6,99 
yani 7 kişi/hane olarak gözükmektedir. Bu değer Türkiye ortalamasının (4,5) çok 
üzerindedir.  
 
2.3.1.1. Nüfus Tahminleri 
 
Bölgede yer alan yerleşimlerin nüfus tahminlerini yapmak için Doğrusal, 
Logaritmik, Üssel ve En Küçük Kareler matematik metotları kullanılmıştır. Daha 
sonra, bu metotların ortalaması alınarak 25 yıllık nüfus, 5’er yıllık aralarla tahmin 
edilmiştir. Yerleşimlerin nüfus tahminleri ayrı ayrı yapılmış ve ÖÇK Bölgesi 
yerleşim nüfusu daha kesin olarak elde edilmiştir. 
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Tablo 2.3.1.1.1. Uzungöl Nüfus Tahmini 
 

 
 
Tablo 2.3.1.1.2. Demirkapi Nüfus Tahmini 
 

METOT 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
DOĞRUSAL 5 YILLIK 196 139 129 119 110 108 
DOĞRUSAL YILLIK 196 134 122 111 101 92 
LOGORİTMİK 5 YILLIK 196 139 129 119 110 102 
LOGORİTMİK YILLIK 196 134 122 111 101 92 
ÜSSEL 5 YILLIK 196 140 130 120 112 104 
ÜSSEL YILLIK 196 134 122 111 101 92 
EN KÜÇÜK KARELER 196 337 348 359 370 381 
ORTALAMA 196 165 157 150 144 139 
 
 
Tablo 2.3.1.1.3. Arpaözü Nüfus Tahmini 
 

METOT 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
DOĞRUSAL 5 YILLIK 166 208 217 226 235 237 
DOĞRUSAL YILLIK 166 174 165 157 149 141 
LOGORİTMİK 5 
YILLIK 166 208 217 226 235 244 
LOGORİTMİK YILLIK 166 174 165 157 149 141 
ÜSSEL 5 YILLIK 166 209 217 226 236 245 
ÜSSEL YILLIK 166 174 165 157 149 141 
EN KÜÇÜK KARELER 166 303 320 337 353 370 
ORTALAMA 166 207 209 212 215 217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
DOĞRUSAL 5 YILLIK 2049 2982 2915 2850 2786 2774 
DOĞRUSAL YILLIK 2049 2876 2761 2650 2544 2442 
LOGORİTMİK 5 YILLIK 2049 2982 2915 2850 2786 2724 
LOGORİTMİK YILLIK 2049 2876 2761 2650 2544 2442 
ÜSSEL 5 YILLIK 2049 2984 2918 2853 2790 2728 
ÜSSEL YILLIK 2049 2877 2762 2652 2546 2445 
EN KÜÇÜK KARELER 2049 5102 5459 5817 6174 6532 
ORTALAMA 2049 3240 3213 3189 3167 3155 



 

 13

Tablo 2.3.1.1.4. Yaylaönü Nüfus Tahmini 
 

METOT 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
DOĞRUSAL 5 YILLIK 147 133 122 112 103 102 
DOĞRUSAL YILLIK 147 131 119 109 100 91 
LOGORİTMİK 5 
YILLIK 147 133 122 112 103 95 
LOGORİTMİK YILLIK 147 131 119 109 100 91 
ÜSSEL 5 YILLIK 147 134 123 114 105 97 
ÜSSEL YILLIK 147 131 120 109 100 91 
EN KÜÇÜK KARELER 147 317 326 335 344 353 
ORTALAMA 147 158 150 143 136 131 
 

 
 
Şekil 2.3.1.1.1. Uzungöl Nüfus Tahmin Grafiği 
 
 

 
 
Şekil 2.3.1.1.2. Köylerin Nüfus Tahmin Grafiği 
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Tablo 2.3.1.1.5. Yerleşimlerin 5’er Yıllık Nüfus Tahminleri 
 

 
Tablo 2.3.1.1.6. Yerleşimlerin Nüfus Tahmini Endeks Tablosu 
 
  1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Demirkapı 100 88 87 72 59 45 30 37 45 38 36 35 33 32 

Arpaözü 100 53 113 57 40 57 73 64 55 69 70 71 72 73 

Yaylaönü 100 112 120 108 95 75 54 51 48 51 49 46 44 43 

Uzungöl 100 86 86 100 95 118 142 106 69 110 109 108 107 107 

TOPLAM 100 86 90 94 87 102 118 91 64 94 93 93 92 91 

 
 
Yapılan matematiksel nüfus tahminlerinde, Uzungöl’ün dışında köy nüfuslarında 
düşüş görülmektedir. Uzungöl’de 65 yıllık zaman aralığında %7 gibi çok düşük bir 
artış görülmektedir. Uzungöl yerleşimi, ormanlarla kaplı dağların dar bir vadisinde 
yer aldığı için, çok az yerleşime uygun alan bulunmaktadır. Köyler ise, yayla 
özellikli olduğu ve yaşam zorlukları nedeniyle, kentlere ve kıyı yerleşimlere göç 
vermiştir. Özellikle Of İlçesi, Trabzon ve diğer iller buralardaki nüfusu çekmiştir. 
Özellikle Demirkapı ve Yaylaönü’nde çok düşüş yaşanmaktadır. Sonuçta, ÖÇK 
Bölgesinin 2035 toplam nüfusu 3643 kişi tahmin edilmiştir. İleride, bölgede 
gelişecek turizm, buradan olacak göçleri durduracak ve nüfus daha stabil hale 
gelebilecektir. 1970 yılı toplam nüfusunu 100 kabul ettiğimizde 2035 nüfusunun 91 
olacağını görmekteyiz. 
 

 
 
Şekil 2.3.1.1.3. Uzungöl ve Köylerin Nüfus Gelişim Grafiği 

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Demirkapı 434 383 376 312 258 194 129 162 196 165 157 150 144 139 

Arpaözü 299 158 338 171 119 169 219 192 166 207 209 212 215 217 

Yaylaönü 309 347 370 333 294 231 167 157 147 158 150 143 136 131 

Uzungöl 2949 2549 2522 2942 2797 3495 4192 3120 2049 3240 3213 3189 3167 3155 

TOPLAM 3991 3437 3606 3758 3468 4088 4707 3632 2557 3770 3730 3694 3662 3643 
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Şekil 2.3.1.1.4. Yerleşimlerin Yığılmalı Nüfus Tahmin Grafiği 
 
 
2.3.2 Sosyo-Ekonomik Yapı 
2.3.2.1. Bölgesel ve İller Arası Değerlendirme  

 
Devlet Planlama Teşkilatı 2003 yılında illerin, 2004 yıllarında da ilçelerin 
değerlendirmesini yaparak, “sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamalarını yapmıştır. 
Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında beşinci sırada yer alan Karadeniz 
Bölgesi, yaklaşık 8,4 milyon nüfusu ile yine ülkenin en çok nüfusa sahip beşinci 
bölgesidir. 18 ilden oluşan bölgede, 1 milyon üzeri nüfusa sahip tek il Samsun’dur. 
Diğer 17 ilin nüfusu 1 milyon eşiğinin altındadır. Endeks değeri itibariyle ülke 
ortalaması üzerinde yer alan iller; Bolu, Zonguldak, Karabük ve Samsun’dur.  
 
1990- 2000 döneminde Karadeniz’de yıllık ortalama nüfus artış hızı (binde 3.65) 
oldukça düşük düzeydedir. Şehirleşme oranı (% 49,03) itibariyle ülke 
ortalamasından (% 64,9) düşük olan Karadeniz, nüfus yoğunluğu (73) itibariyle de 
Türkiye ortalamasının (88) altındadır.   
 
DPT’nin yapmış olduğu bu çalışmalarda Trabzon ilinin -0,18582 değerle 38. 
sırada, yer aldığını görmekteyiz. DPT’nin 1996 yılında yapmış olduğu araştırma ile 
2003 yılında yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre, sıra atlayan iller 
atladıkları sıraya göre pozitif (+) olarak, sıralamada gerileyen iller geriledikleri 
sıraya göre negatif (-) değer olarak gösterilmiştir. 1996, 2003 yılı arasında sıra 
değişimim değerlendirmesinde Trabzon ilinin 1996 yılında 34. sırada olduğunu 
görmekteyiz. Bu da ilin gelişmesinde -4 gerileme olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 2.3.2.1.1. Karadeniz Bölgesi İlleri Gelişmişlik Sıralaması (2003) 
 
İl Adı Endeks Gelişmişlik Sırası 
Bolu 0.60860 14 
Zonguldak 0.44906 21 
Karabük 0.21332 27 
Samsun 0.08791 32 
Rize -0.17840 37 
Trabzon -0.18582 38 
Amasya -0.18591 39 
Artvin -0.26018 43 
Düzce -0.27995 45 
Çorum -0.32761 46 
Giresun -0.36696 50 
Kastamonu -0.37558 51 
Bartın -0.41550 55 
Sinop -0.48518 57 
Tokat -0.59010 61 
Ordu -0.64489 62 
Bayburt -0.80176 66 
Gümüşhane -0.92501 71 

 
 

 
Kaynak: T.C. Başbakanlık, DPT Yayınları. “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 
Mayıs 2003 ”.  
 
Şekil 2.3.2.1.1. Karadeniz Bölgesi İlleri Gelişmişlik Endeksi (2003) 
 

Tablo 2.3.2.1.1. ve Şekil 2.3.2.1.1.‘den de anlaşılacağı üzere, Karadeniz 
Bölgesinde bulunan 18 ilden dördü hariç, diğer illerin tamamı gelişmişlik açısından, 
endeks tablosunda eksi değer göstermektedir. Trabzon il olarak, Türkiye deki 81 il 
içinde baştan 38. sırada yer almaktadır. Endeks değerinin eksi olması, Trabzon 
ilinde kentsel açıdan yeterli gelişmenin sağlayamadığının göstergesidir.  
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Şekil 2.3.2.1.2. İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (2003) 
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Tablo 2.3.2.1.2. Trabzon İli Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 
 

YIL BİRİM DEĞİŞKEN TRABZON KARADENİZ TÜRKİYE 

DEMOGRAFİK GÖSTERGELER 

2000 Kişi Toplam Nüfus 975 137 8 439 213 67 803 
927 

2000 Yüzde Şehirleşme Oranı 49,12 49,03 64,90 
1990-

00 Binde Yıllık Ortalama Nüfus Artış Hızı 20,32 3,65 18,29 

2000 Kişi/Km2 Nüfus Yoğunluğu 209 73 88 

2000 Adet Doğurganlık Hızı 2,10 2,39 2,53 

2000 Kişi Ortalama Hane halkı Büyüklüğü 5,23 4,87 4,50 

İSTİHDAM GÖSTERGELERİ 

2000 Yüzde Tarım İş Kolunda Çalışanların Toplam İstihdama 
Oranı 64,31 66,10 48,38 

2000 Yüzde Sanayi İş Kolunda Çalışanların Toplam İstihdama 
Oranı 5,33 7,29 13,35 

2000 Yüzde Ticaret İş Kolunda Çalışanların Toplam İstihdama 
Oranı 7,10 5,97 9,67 

2000 Yüzde Mali Kurumlar İş Kolunda Çalışanların Toplam 
İstihdama Oranı 1,77 1,45 3,11 

2000 Yüzde Ücretli Çalışanların Toplam istihdama Oranı 27,64 27,48 43,52 

2000 Yüzde Ücretli Çalışan Kadınların Toplam İstihdama Oranı 4,81 4,44 8,81 

2000 Yüzde İşverenlerin Toplam İstihdama Oranı 1,97 1,46 2,61 

EĞİTİM GÖSTERGELERİ 

2000 Yüzde Okur-Yazar Nüfus Oranı 88,49 85,82 87,30 

2000 Yüzde Okur-Yazar Kadın Nüfusun Toplam Kadın Nüfusa 
Oranı 81,14 78,49 80,62 

2000 Yüzde Üniversite Bitirenlerin 22+ Yaş Nüfusa Oranı 8,24 5,92 8,42 
2000-

01 Yüzde İlkokullar Okullaşma Oranı 67,27 87,39 98,01 

2000-
01 Yüzde Liseler Okullaşma Oranı 32,05 31,70 36,92 

2000-
01 Yüzde Mesleki ve Teknik Liseler Okullaşma Oranı 17,42 23,04 20,49 

SAĞLIK GÖSTERGELERİ 

2000 Binde Bebek Ölüm Oranı 31,00 42,33 43,00 

2000 Hekim On bin Kişiye Düşen Hekim Sayısı 11,29 8,73 12,70 

2000 Diş Hek On bin Kişiye Düşen Diş Hekimi Sayısı 1,39 1,08 2,22 

2000 Adet On bin Kişiye Düşen Eczane Sayısı 2,08 2,22 2,94 

2000 Adet On bin Kişiye Düşen Hastane Yatağı Sayısı 25,97 23,65 23,04 

SANAYİ GÖSTERGELERİ 

2000 Adet Organize Sanayi Bölgesi Parsel Sayısı 104 1561 28726 

2000 Adet Küçük Sanayi Siteleri İşyeri Sayısı 854 12732 81302 

2000 Adet İmalat Sanayi İşyeri Sayısı 68 761 11 118 

2000 Adet İmalat Sanayi Yıllık Çalışanlar Ortalama Sayısı 5402 80118 1130488 

2000 Beygir Gücü İmalat Sanayi Kurulu Güç Kapasite Miktarı 41676 1 786457 13478078 

2000 Kws Fert Başına İmalat Sanayi Elektrik Tüketimi 65 371 550 

2000 Milyon TL Fert Başına İmalat Sanayi Katma Değeri 79 128 350 

  TARIM GÖSTERGELERİ    

2000 Milyon TL Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Üretim Değeri 500 955 1124 
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2000 Yüzde Tarımsal Üretim Değerinin Türkiye İçindeki Payı 0,93 15,35 100 

İNŞAAT GÖSTERGELERİ 

2000 Adet Daire Sayısı 195 111 1 602 619 16 235 
830 

2000 Yüzde Borulu Su Tesisatı Bulunan Daire Oranı 94,89 95,22 96,60 

  MALİ GÖSTERGELER    

2000 Yüzde Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla içindeki Pay 0,95 9,46 100 

2000 Milyon TL Fert Başına Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla 1 208 1396 1837 

2000 Adet Banka Şube Sayısı 90 749 7'786 

2000 Milyon TL Fert Başına Banka Mevduatı 381 320 939 

2000 Yüzde Toplam Banka Mevduatı içindeki Pay 0,58 4,24 100 

2000 Yüzde Toplam Banka Kredileri içindeki Pay 0,42 7,24 100 

2000 Milyon TL Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Kredi Miktarı 35 244 138 

2000 Milyon TL Fert Başına Sınaî, Ticari ve Turizm Kredileri Miktarı 110 132 392 

2000 Milyon TL Fert Başına Belediye Giderleri 48 55 82 

2000 Milyon TL Fert Başına Genel Bütçe Gelirleri 104 111 464 

2000 Milyon TL Fert Başına Gelir ve Kurumlar Vergisi Miktarı 53 53 165 
1995-

00 Milyon TL Fert Başına Kamu Yatırımları Miktarı 154 244 248 

1995-
00 Milyon TL Fert Başına Teşvik Belgeli Yatırım Tutarı 337 924 2668 

1995-
00 ABD Doları Fert Başına İhracat Miktarı 577 662 2249 

1995-
00 ABD Doları Fert Başına İthalat Miktarı 297 809 3967 

ALTYAPI GÖSTERGELERİ 

2000 Yüzde Kırsal Yerleşmelerde Asfalt Yol Oranı 7,98 25,59 45,23 

2000 Yüzde Yeterli İçme suyu Götürülen Nüfus Oranı 92,27 83,73 84,98 

2000 Yüzde Devlet ve İl Yolları Asfalt Yol Oranı 81,18 89,90 91,28 

  DİĞER REFAH GÖSTERGELERİ    

2000 Adet On bin Kişiye Düşen Özel Otomobil Sayısı 313 435 652 

2000 Adet On bin Kişiye Düşen Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 570 755 1056 

2000 Mws Fert Başına Elektrik Tüketim Miktarı 0,55 0,99 1,43 

2000 Adet Fert Başına Telefon Kontör Değeri 1306 1223 1852 

2000 Yüzde Yeşil Karta Sahip Nüfus Oranı 16,90 23,95 14,93 

 
 
Karadeniz Bölgesini ekonomik ve sosyal açıdan Türkiye ortalamaları ile 
karşılaştırdığımızda, Trabzon ilinin nüfus artış hızı, nüfus yoğunluğu, ortalama 
hane büyüklüğü, okuryazar nüfus oranı, okuryazar kadın nüfusun toplam nüfusa 
oranı, tarımda istihdam oranı ve yeşil kart sahip nüfus oranı değerlerinde, Türkiye 
ortalamalarının üstünde kalmaktadır. Özellikle sanayide zayıf olan Trabzon ilinin 
ekonomik karakterinin tarıma dayalı olduğunu görmekteyiz.  
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Tablo 2.3.2.1.3. Trabzon İlçeleri Gelişmişlik Sıralaması 
 

 İlçe 872 İlçe İçinde 
Gelişmişlik Sıralaması Gelişmişlik Endeksi 

1 Trabzon Merkez 28 2.39588 
2 Beşikdüzü 163 0.65167 
3 Vakfıkebir 217 0.34044 
4 Akçaabat 238 0.25860 
5 Sürmene 288 0.09897 
6 Yomra 306 0.05905 
7 Çarşıbaşı 310 0.05528 
8 Of 339 -0.02640 
9 Dernekpazarı 379 -0.10877 

10 Arsin 395 -0.13216 
11 Maçka 430 -0.20179 
12 Araklı 475 -0.26951 
13 Çaykara 491 -0.30095 
14 Hayrat 511 -0.35413 
15 Düzköy 514 -0.35686 
16 Tonya 543 -0.39861 
17 Köprübaşı 558 -0.42616 
18 Şalpazarı 563 -0.44437 

 
 

 
 
Şekil 2.3.2.1.3. Trabzon İlçeleri Gelişmişlik Endeksi 
 
 
DPT’nin 872 ilçe arasında yapmış olduğu “İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Sıralaması Araştırması“da Trabzon merkez 28. Sırada, Çaykara ise eksi değer (-) 
alarak -0,30095 endeks ile 491. sırada yer almaktadırlar.  
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Tablo 2.3.2.1.4. Trabzon İl Merkezi ve Çaykara’nın 872 İlçe İçindeki Gelişmişlik Sıralaması 
 
TRABZON Merkez Çaykara 
Nüfus 283 233 35 435 
Şehirleşme Oranı (%) 75.89 16.45 
Nüfus Artış Hızı (%0) 26.81 45.09 
Nüfus Yoğunluğu 1499 62 
Nüfus Bağımlılık Oranı (%) 46.34 57.86 
Ortalama Hane halkı Büyüklüğü 4.27 6.23 
Tarım Sektöründe Çalışanlar Oranı (%) 32.23 81.32 
Sanayi Sektöründe Çalışanlar Oranı (%) 8.83 1.8 
Hizmetler Sektöründe Çalışanlar Oranı (%) 58.94 16.88 
İşsizlik Oranı (%) 10.85 4.48 
Okur Yazar Oranı (%) 92.21 87.88 
Bebek Ölüm Oranı ("-) 30.32 28.78 
Fert Başına Genel Bütçe Geliri (Bin TL) 271 738 11 452 
Vergi Gelirlerinin Ülke içindeki Payı (%) 0.33968 0.00243 
Tarımsal Üretimin Ülke İçindeki Payı (%) 0.3068 0.02081 

 
 
DPT’nin yapmış olduğu araştırmaya göre, şehirleşme oranı Türkiye ortalaması 
%64,9 iken Trabzon merkezin %75.89, Çaykara’nın ise %16,45 olduğunu 
görmekteyiz. Nüfus artış hızı ise ülke ortalamasının üstündedir. Türkiye ortalaması 
%1,7 artış hızı gösterirken, Trabzon % 2,68, Çaykara ise %4,5 ile Ülke genel 
artışın çok üzerinde nüfus artışı göstermektedir. Bu da il olarak kırsal alanlardan 
nüfus çektiğinin göstergesidir. Hane halkı büyüklüğü Türkiye ortalaması 4,5 iken 
Trabzon’un 4,27, Çaykara’nın 6,28 olduğu gözlenmektedir. Çaykara’nı hane halkı 
büyüklüğü Türkiye genel ortalama değerlerinin çok üzerinde olduğunu 
görmekteyiz. 
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Tablo 2.3.2.1.5. Çaykara İlçesi Bazında Tarım ve Hayvancılık    
 

1997 Yetişkin Genç - 
Yavru Toplam Sağılan 

Hayvan Sayısı Süt(Ton) 

Büyükbaş  

Sığır(Yerli) 3136 1217 4353 2773 2478.97 
Sığır(Kültür) 208 59 267 135 338.715 
Sığır(Melez) 6738 2086 8824 5533 11221.33 

Toplam 10082 3362 13444 8441 14039.015 

Küçükbaş  

Koyun(Yerli) 4841 2864 7705 3685 210.063 
Keçi(Kıl) 308 114 422 267 16.539 
Toplam 5149 2978 8127 3952 226.602 

GENEL TOPLAM 15231 6340 21571 12393 14265.617 
 

2007 Yetişkin Genç - 
Yavru Toplam 

Sağılan 
Hayvan 
 Sayısı 

Süt(Ton) 

Büyükbaş  

Sığır(Yerli) 2139 106 2245 1486 2052.03 
Sığır(Kültür) 116 21 137 88 349.537 
Sığır(Melez) 3432 485 3917 2398 6466.33 

Toplam 5687 612 6299 3972 8867.897 

Küçükbaş  

Koyun(Yerli) 1800 800 2600 1305 91.35 
Keçi(Kıl) 0 0 0 0 0 
Toplam 1800 800 2600 1305 91.35 

GENEL TOPLAM 7487 1412 8899 5277 8959.247 

1997 – 2007 Yılları Arasında Çaykara Hayvan Üretimi Gelişimi 

 1997 2007 

Sığır(Yerli) 4353 2245 
Sığır(Kültür) 267 137 
Sığır(Melez) 8824 3917 
Koyun(Yerli) 7705 2600 

Keçi(Kıl) 422 0 
TOPLAM 21571 8899 
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Şekil 2.3.2.1.4. 1997-2007 Yılları Arasında Çaykara Hayvan Üretimi Gelişimi 
 
 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 1997 yılında “1997 Köy Envanteri” adı altında her il 
için bir kitap çıkartmıştır. Bu kitaptaki bilgiler köy bazında olmayıp, yine ilçe 
bazında değerler verilmektedir.  
 
On yıllık değerlendirme yapabilmek için 1997 ile 2007 yılı üretimleri ele alınarak 
karşılaştırma yapılmıştır. TÜİK veri tabanında en eski veri olarak 1991 yılı 
değerleri bulunmaktadır. Trabzon, Çaykara ilçesinde tarım ve hayvancılık önemli 
rol oynamaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önemli olunca, 
otlatma da önem kazanmaktadır.  
 
Çaykara da 1997 yılında hayvan sayısı toplam 21 571 iken, 2007 yılında bu sayı 8 
899’ a düşmüştür.  Bu da, bölgede hayvancılığın ülke politikasına bağlı olarak 
gittikçe düştüğünü görmekteyiz.   
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Tablo 2.3.2.1.6. Çaykara Ürün Çeşidine Göre Ekili Alan Tablosu (1997-2007) 
 

Ürünler 1997 Çaykara Ekili Alan 
(dekar) 

2007 Çaykara Ekili Alan 
(dekar) 

Arpa 50 0 
Mısır(Dane) 6930 1187 
Şeker Pancarı 352 0 
Fiğ(Dane) 60 0 
Fiğ(Kuru Ot) 0 0 
Fiğ(Yeşil Ot) 0 100 
Patates 2310 850 
Hayvan Pancarı 327 100 
Yonca(Kuru Ot) 0 0 
Yonca(Yeşil Ot) 1118 600 
Lahana(Baş) 70 0 
Lahana(Yaprak) 817 0 
Lahana(Karayaprak) 0 0 
Marul(Göbekli) 5 0 
Marul(Kıvırcık) 77 0 
Pırasa 61 0 
Dereotu 18 0 
Fasulye(Taze) 1142 0 
Balkabağı 128 0 
Kabak(Sakız) 137 0 
Hıyar 165 0 
Hıyar(Sofralık) 0 0 
Patlıcan 116 0 
Biber(Sivri) 18 0 
Soğan(Taze) 1 0 
TOPLAM 13852 2837 
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Tablo 2.3.2.1.7. Çaykara Ürün Çeşidine Göre Üretim Tablosu (1997-2007) 
 

Ürünler 1997 Yılı Üretim 
(Ton) 

2007 Yılı Üretim 
(Ton) 

Arpa 0 0 
Mısır(Dane) 1597 194 
Şeker Pancarı 0 0 
Fiğ(Dane) 0 0 
Fiğ(Kuru Ot) 0 5 
Fiğ(Yeşil Ot) 36 60 
Patates 3534 850 
Hayvan Pancarı 0 200 
Yonca(Kuru Ot) 0 250 
Yonca(Yeşil Ot) 0 50 
Lahana(Baş) 0 0 
Lahana(Yaprak) 0 0 
Lahana(Karayaprak) 150 150 
Marul(Göbekli) 0 0 
Marul(Kıvırcık) 0 4 
Pırasa 0 0 
Dereotu 0 0 
Fasulye(Taze) 56 255 
Balkabağı 0 0 
Kabak(Sakız) 40 133 
Hıyar 12 0 
Hıyar(Sofralık) 0 101 
Patlıcan 0 0 
Biber(Sivri) 0 2 
Soğan(Taze) 0 1 
TOPLAM 5425 2255 
 
 

 
 
Şekil 2.3.2.1.5. 2007 Yılı Üretim (Ton) 
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Çaykara ilçesinde ekili alan 1997 yılında 13 852 dekar iken, bu değer 2007 yılında 
2 837 dekara düşmüştür. Tarımda ekili alan on yıl içinde 1/5 oranına düşmüştür. 
Tarım da gelirin yeterli olmaması ve aileleri geçindirmemesi sebebiyle tarım 
üretiminde düşüş yaşanmıştır. 
 
Bölgenin en önemli tarım üretimi, patates, fasulye, mısır, yonca ve hayvan 
pancarıdır. Çaykara ve Uzungöl bulundukları coğrafi bölge olarak çok engebeli, 
yüksek eğimli arazilerde yer almaktadırlar. Dağlık bölgenin dar vadilerine 
yerleşmiş olan bu yerleşimlerin tarım alanları da çok kısıtlıdır. Dağların tamamı 
ormanlık alan olup, vadide ormanın ve yerleşimin dışında kalan alanların hepsi 
tarım için kullanılmaktadır. 
 
2.3.3 Bölgede Gerçekleştirilen Sosyolojik Araştırmalar 
 
2.3.3.1. Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi: Sosyo-Ekonomik Yapı 
 
Bu bölümde Uzungöl Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesinde yer alan hanelerin 
sosyo-ekonomik özellikleri, çevre hakkındaki düşünceleri, yörede yaşanan 
sorunlar ve yönetim planına ilişkin düşünceleri açıklanmıştır. 
 
2.3.3.1.1. Korumacılık 
 
Günümüzde çevre sorunlarının her geçen gün hayatımızı daha fazla etkilemesi ve 
ortaya çıkan sorunların daha geniş kesimleri etkilemesi sonucu doğal alanların 
nasıl korunacağı sorununu gündeme getirmiştir. Özellikle doğal bitki alanlarının, 
kültürel ve tarihsel zenginliklerin bozulma ve kaybolma riski altında olmaları nedeni 
ile bazı alanların korunması gerekli olmaktadır. Dünyada koruma düşüncesinin 
gelişmesi ile beraber, ekolojik ve kültürel alanların/varlıkların korunmasının ülkesel 
değil, tüm insanlığın ortak mirasının korunması olduğu düşüncesi hakim olmaya 
başlamıştır.  
 
Korumacılığın gelişmesine bakıldığında ilk yaklaşımlardan biri kaynakları koruma 
yaklaşımıdır (conservation). Kaynakları koruma orman, su sistemleri, toprak gibi 
doğal kaynakların sistematik korunması ve kontrollü kullanımı anlamına 
gelmektedir. Bu yaklaşım Amerikan Orman Servisinin başkanı olan Gifford 
Pinchot'in etkisiyle popüler hale gelmiştir. Pinchot'un koruma fikrinin temelinde 
kaynakların iyi kullanılmaması ve israf edilmesinin ortadan kaldırılması 
bulunmaktadır. Bu fikir korumacı yaklaşımın odağını oluşturur. Pinchot 
korumacılığın temel ilkeleri şu şekilde belirtilir: İlk ilkeyi "gelişme", ikincisini israfın 
ve kötü (verimsiz) kullanımın önlenmesi ve üçüncüsünü  "gelişmeden" sadece 
küçük bir grubun değil toplumun genelinin yararlanmasıdır. Bu korumacı ve 
"gelişmeci" yaklaşım da kötü kullanma sadece doğal kaynakların verimsiz 
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kullanılması değil aynı zamanda kullanılmamasını da içerir. Bu yaklaşım insan 
merkezli, faydacı bir çerçeveden yenilenemeyen doğal kaynakların (örneğin, 
petrol) elde edilmesinde ve tüketiminde verimsiz ve kötü kullanımı azaltarak büyük 
bir çoğunluk için büyük yarar sağlamayı ve yenilenebilir kaynaklarda (balıkçılık, 
ormancılık gibi) maksimum ürünü elde etmeyi hedefler (Eckersley, 1997).  
 
Diğer bir yaklaşım ise doğal şekilde koruma (preservation) yaklaşımıdır. Bu 
anlamda koruma, mükemmel ve değişmemiş şekilde muhafaza etme 
anlamındadır.  Eğer kaynakları koruma için doğal kaynakların "bilgece-kullanımı"  
bu yaklaşımın özünü oluşturuyorsa, doğal (değiştirilmemiş) alanların 
yüceleştirilmesi de bu yaklaşımın özünü oluşturur. Bu yaklaşımın temel 
savunucusu John Muir’dir. Amerika'daki çevre tarihi Gifford Pinchot ile John Muir 
arasındaki görüş ayrılığı doğal kaynakları koruma ile muhafaza etme arasındaki 
farklılığı belirtir. Kısaca, Pinchot gelişme için çevreyi korumak isterken, Muir'in ilgisi 
gelişmeden doğayı korumaktır (Eckersley, 1997). 
 
Doğal alanların korunması 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır ve Amerika’daki 
1872 de 2 milyon dönümden fazla alanı içeren Yellow Stone National Park'ın 
koruması için verilen mücadele bir dönüm noktası oluşturmuştur. Benzer eylemler 
Avustralya’da Royal National Park’ı korumak için görülmüştür. İlk korumacıların 
amaçları, halk için eğlence ve dinlenme alanları sağlamak ve doğal alanların 
görünüşünü korumak iken, 20. yüzyıldaki temsilcileri bu anlayışı genişletmeye 
çalışmışlardır.  
 
İlk korumacılar sadece doğal alanlar üzerinde yoğunlaşırken, günümüzdeki 
çevreciler ekosistemi, nüfusu, türleri koruma gibi konularla da ilgilenmektedirler. 
Bir anlamda daha ekolojik yönelimli bir yaklaşıma sahiptirler. Bu yaklaşımla 
geliştirilen teoriler, sadece yaşayan bireysel canlı organizmaları değil aynı 
zamanda farklı düzeylerdeki ekolojik varlıkları, yani nüfusları, ekosistemleri, türleri 
de dikkate alır.  Aynı zamanda doğal kaynakların korunması yerel topluluklar 
açısından büyük önem taşımaktadır. Bazı sosyolojik araştırmalar (Shiva, 
1991;Mies, 1993, Tyler, 1995) doğal kaynakların tahribatının geçimi bunlara bağlı 
olan kişiler için bir “yaşam” kaynağı olduğunu ve bunları kaybetmelerinin bu kişi 
veya aileleri yoksulluğa ittiğini göstermektedir. Bu nedenle doğal kaynakların 
korunması hem ekosistem hem de burada yaşayan topluluklar açısından önem 
taşımaktadır.  
 
Türkiye’de son zamanlara kadar korumacılık daha çok resmi kurumların 
uygulamaları ile gerçekleştirilmiştir.  Çaykara ilçesi sınırları içinde 1 belde ve 3 
köyü kapsayan alan, ekolojik önemi, nedeniyle, doğal ve tarihi alanların 
bozulmalarını önlemek, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, koruma ve 
gelişme kararlarını oluşturmak ve uygulamak amacıyla 07.12.2004 tarihinde  “Özel 
Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmiştir. Uzungöl hakkında sosyolojik araştırma 
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bulunamamıştır. Bunun en önemli nedeni Türkiye’de sosyologların son birkaç yıldır 
koruma ve doğal kaynaklarla ilgili çalışmalar yapmaya başlamalarıdır. Bu 
araştırmada birincil kaynaklardan veri toplanarak yörenin sosyo-ekonomik yapısı, 
sorunları ve geleceğe ilişkin beklentileri anlaşılmaya çalışılmıştır.  
 
2.3.3.1.2. Uzungöl ÖÇK Bölgesi: Sosyo-Ekonomik Durum, Sorunlar ve 

Beklentiler 
 
Uzungöl ÖÇK bölgesinin sosyo-ekonomik yönü ile ilgili olarak yürütülen bu 
araştırmada ikincil verilerin yanında birincil veri toplanarak konu tüm açılardan 
anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın bundan önceki bölümünde Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) ve TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) mevcut verileri temelinde 
genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu bölümde Uzungöl ÖÇK alanında çeşitli 
teknikler kullanılarak elde edilen verilerin değerlendirilmesi sunulmuştur. 
 
2.3.3.1.2.1. Yöntem 
 
Bu çalışmada hem nitel hem de nicel teknikler kullanılmıştır. Bu iki tekniğin 
kullanılması elde edilen verileri hem zenginleştirmiş hem de bir teknikle elde 
edilecek verilerin sınırlılığını aşma imkanı vermiştir.  Sosyal araştırmalarda 
kullanılan nicel-nitel yöntem karşıtlığına ilişkin birçok çalışma olmasına rağmen, bu 
iki yaklaşımın birleştirilmesi konusunda artan bir uzlaşma vardır (Bamberger, 
2000; Frankfort-Nachmias and Nachmias, 1992; The World Bank, 2001; Valadez 
and Bamberger, 1994). Nitel ve nicel araştırma araçlarının birlikte kullanımı 
yalnızca örnekleme bağlı olarak yapılacak değerlendirmelerden kaçınmayı 
sağlamaktadır. Bu yaklaşımların birleştirilmesi araştırmacılara sadece istatistiksel 
yöntemlerle ölçülemeyen mevcut sosyal ve ekonomik durum içindeki insan 
davranışlarını etkileyen fenomenleri açığa çıkarma olanağı da vermektedir.   
 
Bu araştırmada, istatistikî olarak temsil edilen örneklemlerden elde edilen 
niceliksel verinin kullanılması, genellenebilir sonuçlara ulaşmayı sağlayan neden-
etki değerlendirmesi için daha uygundur.  Bununla birlikte, niteliksel yöntemler belli 
konular, durumlar veya olayların daha ayrıntılı incelenmesine olanak sağlar ve 
projeden etkilenen kişilerin/grupların perspektifini, dinamiklerini veya niceliksel 
çözümlemede gözlemlenen sonuçların altında yatan nedenleri görme olanağı 
sağlar. Bu teknikler genellikle projeden etkilenenlerin bu projeye verdikleri değer, 
sonucu etkileyebilecek olan süreçlerin eleştirel kavranışını ve niceliksel 
çözümlemede gözlenen sonuçların daha derin bir yorumunu sağlar.  
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Bu araştırmada aşağıdaki teknikler kullanılarak veri toplanmıştır: 
 
 Anketler (hanehalkı anketi ve turist anketi)  
 Derinlemesine mülakatlar  
 Odak grup tartışmaları  

 
2.3.3.1.2.1.1. Anketler 
 
Hane halkı anketi ile araştırma alanı içinde kalan hanelerin genel sosyo-ekonomik 
durumları, çevre sorunları ve yönetim planına ilişkin genel görüş ve beklentileri 
hakkında bilgilerin toplanması amaçlanmıştır. Hane halkı anketine ek olarak, 
yöreyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerle toplam 32 görüşme yapılmıştır. 
Hane halkı ve turist anketi yüz-yüze görüşmeler yoluyla yapılmıştır ve soru 
kağıdında açık ve kapalı uçlu sorular bulunmaktadır. 
 
2.3.3.1.2.1.1.1. Örneklem Seçimi 
 
Bu proje kapsamında toplam 84 anket uygulanmıştır. Saha Çalışması 16.08.2010-
20.08.2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında hane 
halkı görüşmelerinde tesadüfi örneklem kullanılmıştır. Önce muhtardan 
köy/mahallede yaşayanların hanelerin listesi alınmış daha sonra yerleşim 
yerlerinde yapılacak anket sayısına bölünerek aralık sayısı (atlama sayısı) 
belirlenmiştir. İlk hane rastgele sayılar tablosundan seçilmiş ve hesaplanan aralık 
sayısı eklenerek bir sonraki haneler seçilmiştir. Seçilen hanelerin yerine (ikame) 
başka hanelerle görüşme yapılmamıştır.  
 
Hane halkı ile görüşmeler Özel Çevre Bölgesi sınırları içinde yer alan 4 yerleşim 
biriminde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadaki anket sayıları nüfus ağırlıklarına göre 
belirlenmiştir. Ancak 7 den az görüşme sayısı düşen yerleşim yerlerinde bazı 
analizleri yapabilmek için minimum 7 hane ile görüşme yapılmıştır. Her yerleşim 
biriminde yapılacak görüşme sayıları belirlendikten sonra bu yerlerde görüşülecek 
haneleri belirleyebilmek için muhtarlardan listeler alınmıştır. Bu listelerde ortaya 
çıkan diğer bir nokta, bölgelerin kendi içinde de mevkiler oluşturmasıdır. Bu 
nedenle yerleşim yerlerindeki görüşme sayıları mevkilerde yaşayan nüfusun 
ağırlığına göre hesaplanmıştır. 
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Yerleşim yerlerindeki mevkiler şu şekildedir. Uzungöl’ün ÖÇKB sınırları 
içerisindeki mahallelerinden olan; Yeni mahalle 4 mevkiden oluşmaktadır. 
 

 İnceli 
 Büyükköy 
 Merkez 
 Gölbaşı 

 
 Demirkapı 2 mevkiden oluşmaktadır. 

 Yukarıköy 
 Aşağıköy 

 Yaylaönü 2 mevkiden oluşmaktadır. 
 Yukarıköy 
 Aşağıköy 

 Arpaözü  
 
Aşağıdaki tabloda yerleşim yerleri, bunun toplam nüfusa oranı ve görüşme sayıları 
belirtilmiştir.  
 
 
Tablo 2.3.3.1.2.1.1.1.1. Yerleşim Yerleri ve Oranları  
 
Yerleşim Yerleri  Toplam Nüfus % Görüşülen Kişi 

Sayısı 
Uzungöl (Yeni Mahalle) 1218 67,26 56 
Arpaözü 214 11,82 10 
Demirkapı 230 12,70 11 
Yaylaönü* 105 5,80 7 
Toplam 1811 100,00 84 
*Yaylaönü köyüne 5 anket yapılması gerekmektedir ancak analiz aşamasında çıkacak problemler nedeniyle 
minimum 7 anket  yapılmıştır. 
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Aşağıdaki Tabloda belirlenen anket sayıları ve oranları verilmiştir.  
 
Tablo 2.3.3.1.2.1.1.1.2. Yerleşim Yerlerine Göre Anket Sayısı ve Oranları 
 

 S (Sayı) % 
Demirkapi 11 13,10 

Arpaözü 10 11,90 

Yaylaönü 7 8,33 

Uzungöl Merkez  (Yeni Mahalle)* 56 66,67 

Toplam 84 100,00 
*Uzungöl bucağı içinde kalan tüm yerler  ÖÇK sınırları içinde değildir. Sadece Yeni Mahalle  ÖÇK sınırlarına içinde 
bulunmaktadır. 

 
 
2.3.3.1.2.1.1.2. Alan Araştırması Ekibi 
 
Hanehalkı alan araştırması için alanlarında tecrübeli bir proje koordinatörü,  saha 
koordinatörü ve 3 görüşmeci çalışmıştır. Aşağıdaki şekilde saha araştırmasında 
çalışanlar ve görev dağılımları gösterilmiştir.  
 

 
 
Şekil 2.3.3.1.2.1.1.2.1. Saha Araştırmasında Çalışanlar ve Görev Dağılımları 
 
 
2.3.3.1.2.1.2. Derinlemesine Mülakatlar  
 
Proje ile ilgili olduğu düşünülen anahtar kişilerle (STK temsilcileri,  belediye 
başkanı, konu ile ilgili il/ilçe müdürlük temsilcileri gibi) proje hakkında bilgi 
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toplamak için mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlar yarı-yapılandırılmış bir soru kağıdı 
temelinde gerçekleştirilmiştir. Ancak araştırma ekibi, mülakatın koşullarına göre 
sorularda bazı uyarlamalar yapmışlardır.  
 
2.3.3.1.2.1.3. Odak Grup Tartışmaları  
 
Bir odak grup tartışması/ görüşmesi, belirli bir konu hakkında detaylı bilgi elde 
etmek için yapılandırılmış bir grup sürecidir. Bir odak grup tartışması, net bir 
şekilde tanımlanmış bir konuyu tartışmak için 7-12 kişilik katılımcıdan oluşur. Bir 
odak grup oturumu yaklaşık 1-1.5 saat sürer ve maksimum 2 saat olabilir. Uzman 
bir kişi açık uçlu sorular sorarak tartışmaların düzenli bir şekilde devam etmesini 
sağlar. 
 

Bu araştırma çerçevesinde turizmciler ile odak grup toplantıları yapılmıştır.   

 

Araştırmanın uygulamasındaki ana aşamaları şu şeklide özetlenebilir:  
 
1- Hedeflerin açıkça belirlenmesi ve literatür çalışması  
2-Veri toplama süreci 
 a-Örneklemin tasarımı ve seçimi 
 b-Veri toplama araçlarının geliştirilmesi  
 c-Alan araştırması personelinin eğitimi  
 d-Verilerin toplanması  
3-Verilerin sosyal bilimler için istatistik programa (SPSS)  girişi ve analiz edilmesi 
4-Bulgular temelinde rapor yazımı  
5-Projenin tasarımında bulgulardan yararlanılması  
 
2.3.3.1.3. Mevcut Sosyo-Ekonomik Durum 
 
Bu bölümde hanelerin genel sosyo-ekonomik özellikleri hakkında bilgiler 
sağlanacaktır. Mevcut sosyo-ekonomik yapının bilinmesi gelecek için yapılacak 
planlamalar açısından önem taşımadığı açıktır.  
 
2.3.3.1.3.1. Hanelerin Demografik Özellikleri  
 
Görüşülen hanelerde yaşayan kişilerin cinsiyetleri incelendiğinde % 48,70’ini  
erkekler ve % 51,30’unu  kadınlar oluşturmaktadır. 
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Şekil  2.3.3.1.3.1.1. Cinsiyet 
 
 
Görüşme yapılan hanelerde yaşayan kişilerin yaş gruplarına göre dağılımlarına 
bakıldığında en yüksek oranın (%15,94) 20-29 yaş grubunda olduğu görülmektedir 
ve bunu 70 ve üzeri yaş grubu (%14,78) izlemektedir.  20 yaş altında kalan 
kişilerin oranı %21,45’tir. 30-60 yaş gruplarında kalanların oranı %11,01 ile 13,33 
arasında değişmektedir.   
 

 
 
Şekil 2.3.3.1.3.1.2. Yaş Grupları 
 
Örnekleme giren hanelerde yaşayan kişilerin okuma-yazma bilmeyenlerin oranı 
%10,64’tür. Hanelerde yaşayan kişilerin çoğunun eğitimi ilköğretim düzeyindedir 
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(%38,30). Liseyi bitirenlerin oranı %18,84 iken bu oran üniversite mezunlarında 
%9,12’ye düşmektedir (Bakınız Tablo 2.3.3.1.3.). Kırsal kesimde yaşayan kişilerin 
genellikle eğitimleri ilköğretim düzeyindedir. Araştırmanın yapıldığı hanelerde 
yaşayan kişilerden elde edilen verilerde bu gerçeği doğrulamaktadır. Örnekleme 
giren hanelerde okuryazar olmayan nüfusun oranı göreli olarak yüksektir. 
Örnekleme giren hanelerde yaşlı nüfusun fazla olması bunun nedenlerinden biri 
olabilir. Aynı zamanda bilindiği gibi ülkemizde kırsal kesimde özellikle kadınlar 
arasında okuryazar olmayanların oranı daha yüksektir. 

 
Tablo 2.3.3.1.3.1.1. Eğitim  
 

 S (Sayı)  % 
Okur-Yazar Değil 35 10,64 

Okur-Yazar 34 10,33 
İlkokul Mezunu 126 38,30 

Ortaokul Mezunu 42 12,77 
Lise/Meslek Okulu Mezunu 62 18,84 

Üniversite Mezunu 30 9,12 
Yüksek Lisans Ve Doktora 0 ,00 

Toplam 329 100,00 
 
Görüşülen hanelerde yaşayan kişilerin meslekleri incelendiğinde,  çoğunluğu ev 
kadınları (34,97) ve öğrenciler (20,86) oluşturmaktadır. Kamu sektöründe 
çalışanların oranı %4,6 iken esnafın oranı %16,26’dır. Bu hanelerde emeklilerin 
oranı ise %18,40’dır. Yörede turizmin en gelişmiş sektör olduğu dikkate 
alındığında esnaf olarak çalışanların oranının yüksek olması doğaldır. Daha önce 
hanelerin yaş durumu incelenirken belirtildiği gibi hanelerde yaşayan 60 yaş üzeri 
nüfus oranı göreli olarak yüksektir ve bu nedenle bu hanelerde emekli oranı da 
yüksek olmaktadır. 
 
Örnekleme giren hanelerde yaşayan kişilerin sayısı 1 ile 10 arasında 
değişmektedir. İki kişinin yaşadığı hanelerin oranı %17 ve beş ve daha fazla 
kişinin yaşadığı hanelerin oranı ise %31’dir. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi en 
fazla oran 5 ve daha fazla kişinin yaşadığı hanelerde görülmektedir.  
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Tablo 2.3.3.1.3.1.2. Çalışma Durumu  
 

 S (Sayı) Sütun % 
Çiftçi 4 1,23 
Emekli 60 18,40 
Esnaf 53 16,26 
Ev Hanimi 114 34,97 
İşçi 12 3,68 
Kamu Personeli 15 4,60 
Öğrenci 68 20,86 
Toplam 326 100,00 
 
 

  
 
Şekil 2.3.3.1.3.1.3.. Hanede Yaşayan Kişi Sayısı 
 
 
Hanede yaşayan kişi sayısının yanında hanelerde yaşayan kişi ortalaması 
incelendiğinde, ortalama hane büyüklüğü 4,12 ’dir. Bu veriler köy veya mahalle 
düzeyinde incelendiğinde, en yüksek ortalama 5,20 ile Arpaözü yerleşim yerinde 
ve en düşük ortalama ise 3,14 ile Yaylaönü yerleşim yerinde görülmektedir. 
 
Görüşülen hanelerin çoğunluğu uzun süredir burada yaşamaktadır. Burada 
yaşama süresi beş yıldan az olanların oranı %7,14’tür ve %77,38’i doğduklarından 
beri burada yaşadıklarını belirtmişlerdi. 16 yıldan fazla süredir burada yaşayanların 
oranı da %11,90’dır. Son beş yıl içinde buraya gelen hanelerin oranının %7,14 
olması ve büyük çoğunluğunun uzun yıllardır burada yaşaması, son yıllarda 
yöreye yoğun bir göçün olmadığını göstermektedir. Görüşülen kişilerin uzun 
süredir burada yaşamaları, yöreyi ve sorunları bildiklerini gösterebilir.  
 
 
 



 

 36

Tablo 2.3.3.1.3.1.3. Hanede Yaşayan Kişi Sayısı Ortalaması  
 

 Hanede Yaşayan Kişi Sayısı Ortalaması  

S (Sayı) Ort. Minimum Maksimum Std. Sapma 

Demirkapı 11 4.18 1 8 2.32 

Arpaözü 10 5.20 1 10 2.97 

Yaylaönü 7 3.14 2 5 1.46 

Uzungöl Merkez 56 4.04 1 9 1.95 

Toplam 84 4.12 1 10 2.13 
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.1.4. Yörede Yaşama Süresi 
 

 S (Sayı) % 

Doğduğumdan Beri 65 77,38 

1 - 5 Yıl 6 7,14 

6 - 10 Yıl 1 1,19 

11 - 15 Yıl 2 2,38 

16 Yıldan Fazla 10 11,90 

Toplam 84 100,00 
 
 
2.3.3.1.3.2. Çalışma Durumu, Gelir ve Sosyal Güvenlik  
 
Görüşülen hanelerde ortalama çalışan kişi sayısı 1,20’dir. Hanelerin %39,3’ünde  
çalışan kişi bulunmamaktadır. Görüşülen hanelerde emekli sayısının yüksek 
olması, ev kadınlarının ve öğrencilerin bulunması nedeni ile bazı hanelerde 
çalışan kişinin bulunmaması doğaldır. Diğer önemli bir faktör yöredeki hanelerde 
işsiz kişilerin bulunmasıdır.  
 
Bilindiği gibi işsizlik ülke genelinde en önemli sorunlardan biridir. Yaşanan 
ekonomik kriz, istihdam olanaklarının yaratılamaması bu sorunun her geçen gün 
artmasına neden olmaktadır. Örnekleme giren hanelerde bir işsiz kişinin olduğunu 
söyleyen kişilerin oranı %11,9’dur ve hanelerin %74 en az emekli bir kişi 
bulunmaktadır. Bu oran, proje alanı içinde kalan hanelerde emekli olan kişilerin 
oranının yüksek olduğunu göstermektedir. Hanelerdeki ortalama emekli sayısı 
0,92’dir. 
 
 



 

 37

Tablo 2.3.3.1.3.2.1. Hanede Çalışan Sayısı 
 

 S (Sayı)           % 

0 Çalışan  33 39,3 

1 Çalışan 24 28,6 

2 Çalışan 13 15,5 

3 Çalışan 7 8,3 

4 Çalışan 5 6,0 

5 çalışan 2 2,4 

Toplam 84 100,0 
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.2.2. Hanedeki İşsiz Sayısı  
 

 S (Sayı) % 

 0 68 81,0 

1 10 11,9 

2 6 7,1 

Toplam 84 100,0 
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.2.3. Hanedeki Emekli Sayısı  
 

 S (Sayı) % 

 0 15 17,9 

1 62 73,8 

2 6 7,1 

3 1 1,2 

Toplam 84 100,0 
 
 
Proje kapsamında kalan yerlerde en önemli gelir kaynağını sürekli bir işten 
ücret/maaş (%66,67) oluşturmaktadır. Turizm yaklaşık hanelerin %12’sinin en 
önemli gelir kaynağıdır. Yörede tarımsal üretim ancak hanelerin kendi tüketimlerini 
karşılayacak düzeyde yapılabilmektedir. Sanayi sektörü yörede gelişmemiştir. Bu 
koşullar altında yörede turizm ve hizmetler sektöründe iş olanakları mevcuttur.  
 
Hanelerin ortalama aylık geliri 1435 TL’dir. En düşük ve en yüksek aylık arasında 
önemli farklılık bulunmaktadır. En düşük aylık 400 TL olarak karşımıza çıkmakta 
olup, en yüksek gelir ise 10.000 TL’dir.  
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Tablo 2.3.3.1.3.2.4. En Önemli Gelir Kaynağı  
 

 S (Sayı) % 
Tarımsal Üretim 4 4,76 
Ücret/Maaş Sürekli Bir İşten 56 66,67 
Ticaret 7 8,33 
Hayvancılık 3 3,57 
Ücret /Maaş Gecici İşlerden 4 4,76 
Kira 0 ,00 
Akrabalardan Yardim 0 ,00 
Devlet Yardımları (Fakir-Fukara Fonundan) 0 ,00 
Turizm 10 11,90 
Arıcılık 0 ,00 
Diğer  0 ,00 
Toplam 84 100,00 
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.2.5. Tablo Hanelerin Ortalama Aylık Geliri 
 

S (Sayı) 84 

Ort. 1435,67 

Minimum 400 

Maksimum 10000 
 
Gelir gruplarına göre hanelerin aylık geliri incelendiğinde, geliri 500 TL’den az olan 
ailelerin oranı 6,1 iken aylık geliri 5001TL’den fazla olanların oranı %1,2’dir. En 
yüksek oran %25,6 ile 501-750 ve 751-1000 TL gelir grubunda görülmektedir. 
Hanelerin gelir durumu değerlendirilirken, bu hanelerin bazılarının kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bazı tarımsal ürün yetiştirdikleri ve hayvan 
besledikleri gerçeği dikkate alınmalıdır. Bu hanelere tarımsal üretim ve hayvancılık 
gelir getirmese bile hanenin bu ürünlere para harcamamasını sağlamaktadır.  
 
Hanelerin %58,3’ünde 1 kişinin, %26,2’sinde 2 kişinin, %10,7’sinde 3 kişinin 
düzenli geliri bulunmaktadır. Hanelerin yaşam düzeylerini sürdürmeleri açısından 
düzenli gelire sahip olmak büyük önem taşımaktadır.  
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Tablo 2.3.3.1.3.2.6. Hanelerin Aylık Geliri 
 

 S (Sayı) % 
251 – 500 5 6,1% 

501 – 750 21 25,6% 

751 – 1000 21 25,6% 

1001 – 1500 16 19,5% 
1501 – 2000 7 8,5% 

2001 – 3000 7 8,5% 

3001 – 5000 4 4,9% 

5001 ve üzeri 1 1,2% 

Toplam 82 100,0% 
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.2.7. Düzenli Gelir 
 
 S (Sayı) % 

1 Kişi 49 58,3 
2 Kişi 22 26,2 
3 Kişi 9 10,7 
4 Kişi 4 4,8 
Toplam  84 100,0 

 
Hanelerin gelirlerinin miktarı önemli olmakla birlikte, yörede yaşayan kişilerin kendi 
öznel değerlendirmeleri de önemlidir.  Görüşülen kişilerin %50’si kendi 
durumlarının yöredeki diğer hanelerle aynı düzeyde olduğu belirtmiştir. Daha iyi 
olduğunu söyleyenlerin oranı %31,0 iken, daha kötü olduğunu belirtenlerin oranı 
%19,0’dir. (Bakınız Tablo 2.3.3.1.3.2.8.) Görüldüğü gibi hanelerin yarısı kendilerini 
gelir açısından farklı bir konumda kabul etmeyip, genele benzediklerini 
düşünmektedir.  
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.2.8. Gelir Durumunu Kıyaslama 
 
 S (Sayı) % 

Onlardan Daha İyi. 26 31,0 
Onlarla Aynı Düzeyde. 42 50,0 
Onlardan Daha Kötü. 16 19,0 
Toplam  84 100,0 

 
Görüşülen kişilerin büyük bir çoğunluğu bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı 
olduklarını belirtmişlerdir. Hanelerin en fazla bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumu 
SSK (%45,2) ve BAĞKUR (%41,7) olarak ortaya çıkmaktadır. Tabloda görüldüğü 
gibi yeşil kart sahibi olanların oranı oldukça düşüktür. 
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Tablo 2.3.3.1.3.2.9. Sosyal Güvenlik 
 

 S (Sayı) % 

Bir Sosyal Güvenlik 
Kurumuna Bağlı Değil 1 1,2 

Emekli Sandığı 8 9,5 

Bağ-Kur 35 41,7 

SSK 38 45,2 

Özel 1 1,2 

Yeşil kart 1 1,2 

Toplam 84 100,0 
 
 

2.3.3.1.3.3. Tarım 
 
Tarımsal üretim bölgede özelliklede köylerde önemli bir sektör iken, Uzungöl ÖÇK 
Bölgesinde önemli bir sektör olduğu söylenemez. Hanelerin %54,8’i tarımsal 
üretim yaptıkları arazilerinin olduğunu belirtmişlerdir ancak tarımsal üretim hanenin 
kendi tüketimini karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Arazilerin miktarı oldukça 
düşüktür ve hane için üretim yapılmaktadır. Tarımsal üretim yapan hanelerin 
%95,6’sı arazilerin kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir. En çok yetiştirilen 
ürünler yonca, lahana, marul, fasulye, patatestir.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.3.1. Tarımsal Arazi  
 
 S (Sayı) % 
Evet 46 54,8 
Hayır 38 45,2 
Toplam  84 100,0 

 
 
Tablo 2.3.3.1.3.3.2. Arazinin Mülkiyet Durumu  
 
 S (Sayı) % 
Kendi Arazisi 43 95,6 
Kiralık Arazi 1 2,2 
Bedelsiz Kullanılan Arazi 
(Yakınına Ait) 1 2,2 

Toplam 45 100,0 
 
 
Daha önce belirtildiği gibi tarımsal üretim hanenin tüketimi için yapılmaktadır, 
pazar için değil. Tarımsal ürünleri nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna verilen 
cevap bu gerçeği doğrulamaktadır. Hanelerin %90,5’i evde tükettiklerini %4,8’i ise 
hem evde tüketip hem de sattıklarını belirtmişlerdir.  
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Tablo 2.3.3.1.3.3.3. Ürünlerin değerlendirilmesi  
 
 S (Sayı) % 

Satıyoruz 2 4,8 
Evimizde Tüketiyoruz 38 90,5 
Hem Satıyoruz Hem Evde 
Tüketiyoruz 2 4,8 

Toplam 42 100,0 
 
 
2.3.3.1.3.4. Hayvancılık 
 
Görüşülen hanelerin %33,3’ünün hayvanı bulunmaktadır. Büyükbaş hayvanı 
olduğunu belirten 26 hane vardır ve bunların sahip olduğu hayvanların sayısı 1 ile 
20 arasında değişmektedir. Büyükbaş hayvana sahip olduğunu söyleyen hanelerin 
%38,5’inin 2 hayvanı bulunmaktadır. Küçükbaş hayvanı olan hane sayısı dörttür 
ve bu hanelerdeki hayvan sayısı 1-12 arasındadır. Kümes hayvanı olduğunu 
belirten 8 hane vardır ve bunlardaki kümes hayvanı sayısı 1 ile 12 arasında 
değişmektedir. Arıcılık yine bölgede yaygın olarak yapılmamaktadır. 4 hane 1 ile 5 
arasında değişen kovanları olduğunu belirtmişlerdir.   
 
Hayvancılıktan elde edilen ürünlerin büyük çoğunluğu hane içinde tüketilmektedir 
(%75). Hayvancılıktan elde edilen ürünleri satarak gelir elde eden hane 
bulunmamaktadır.   
 
Tablo 2.3.3.1.3.4.1. Hayvanınız var mı? 
 
 S (Sayı) % 
Evet 28 33,3 
Hayır 56 66,7 
Toplam 84 100,0 

 
 
Tablo 2.3.3.1.3.4.2. Ürünün değerlendirilmesi  
 
 S (Sayı) % 
Evimizde Tüketiyoruz 21 75,0 
Hem Satıyoruz Hem Evde 
Tüketiyoruz 7 25,0 

Toplam  28 100,0 
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2.3.3.1.3.5. Turizm İşletmecilerinin ve Turistlerin, Yöre Hakkındaki 
Görüşleri 

 
Turizm yöredeki en önemli sektördür. Bu nedenle turizm sektörünün durumu, 
sorunları ve yöre için önemi açıklandıktan sonra yöreyi ziyaret eden turistlerin 
beklentileri incelenmiştir.  
 
2.3.3.1.3.6. Yörede Turizm: Sorunlar ve Önemi 
 
Görüşülen hanelerin %25’i turizm ile ilgili bir işle uğraştıklarını belirtmişlerdir.  
Yörede büyük tesisler bulunmamaktadır ve turizm ile uğraşanların çoğunluğu 
restoran, otel, pansiyon işletmeciliği yapmaktadır (Bakınız Tablo 2.3.3.1.3.6.1.). 
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.6.1. Turizm ile ilgili bir iş yapmakta mısınız? 
 
 S (Sayı) % 

Evet 21 25,0 
Hayır 63 75,0 
Toplam  84 100,0 

 
 
Tablo 2.3.3.1.3.6.2. Ne tür bir iş? 
 
 
 S (Sayı) % 

Bal Satma 1 1,2 
Hediyelik Eşya 8 9,5 
Lokanta-Restorant –Balık 
Ürünleri 3 3,6 

Mağazada Tezgahtarlık 
Yapıyor 1 1,2 

Motel İşletme 1 1,2 
Otelcilik 5 6,0 
Pansiyon İşletme 2 2,4 
Turizm İle İlgili İş Yapmıyor  63 75,0 
Toplam  84 100,0 

 
 
Uzungöl ÖÇK bölgesindeki en önemli sektörler turizmdir ve turizmin gelecekte 
nasıl gelişeceği yöre insanı için büyük önem taşımaktadır. Turizmin gelişmesinin, 
yöre halkına ekonomik yönden katkısı olacağı ve yeni istihdam olanakları 
yaratacağı açıktır. Görüşülen kişilerin büyük bir çoğunluğu (%91,7) yörenin 
gelişmesinde turizmin etkisinin olacağı görüşündedir (Bakınız Tablo 2.3.3.1.3.6.3.). 
Bu nedenle, gelecek için yapılacak planlamalarda turizmin nasıl gelişeceği bu 
durumun yöre halkını nasıl etkileyeceği dikkate alınmalıdır.  
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Tablo 2.3.3.1.3.6.3. Turizmin yöre için önemi  
 
 S (Sayı) % 

Evet 77 91,7 
Hayır 7 8,3 
Toplam  84 100,0 

 
 
Turizm ile ilgili en önemli sorun yörenin yeterince tanınmaması  (%15,0) olarak 
belirtilmiştir. Diğer sorunlar yöreye gelen turist sayısının az olması, yörede yeterli 
turistik tesisin olmamasıdır.  
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.6.4. Turizmde karşılan sorunlar  
 
 S (Sayı) % 

Yörenin yeterince 
tanınmaması 3 15,0 

Yöreye gelen turist 
sayısının az olması 2 10,0 

Yörede yeterince turistik 
tesisin olmaması 2 10,0 

Diğer (Belirtiniz) 13 65,0 
Toplam 20 100,0 

 
 
Diğer sorunlar ise şu şekilde özetlenebilir: 

 Yeterli alt yapının olmaması, 
 Sezonun kısa olması,  
 Turistik tesis yapılırken karşılaşılan bürokratik engeller, 
 Yöreye gelen turistlerin alım gücünün düşük olması,  
 Tesislerin yatak kapasitesinin az olması,  
 Devletin yeterince destek vermemesi. 

 
Turizmin geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin başında yörenin tanıtılması ve 
düşük faizli kredi verilmesi, festivallerin yapılması ve yeni işletmelerin açılması 
gelmektedir (Bakınız Tablo 2.3.3.1.3.6.5.).   
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Tablo 2.3.3.1.3.6.5. Yörede turizmin geliştirilmesi  
 
 S (Sayı) % 

Düşük faizli kredi verilmeli 19 23,2 
Yörenin tanıtımı yapılmalı 22 26,8 
Yeni işletmeler açılmalı 14 17,1 
Festivaller yapılmalı 16 19,5 
Diğer 11 13,4 
Toplam  82 100,0 
 
 
Turizmi geliştirmek için yapılması gerekenler arasında belirtilen diğer öneriler ise 
şunlardır:  
 

 Turizm sezonunu uzatacak aktiviteler yapılmalı,  
 Profesyonel kaliteli elemanlar olmalı, 
 Kış turizmini geliştirmek için aktiviteler yapılmalı, 
 Altyapı ve imar düzenlemeleri yapılmalı, 
 Park yerlerinin yapılması.  

 
Evini turizm amaçlı kullanmak isteyenlerin oranı %38,1 ve turizmle uğraşmak için 
kredi almak isteyenlerin oranı %40,5’tir. Daha önce belirtildiği gibi görüşülen 
kişilerin büyük çoğunluğu yörenin gelişmesinde turizmin önemli olduğunu kabul 
etmekte ve bazı haneler bu tür işlerle uğraşmak istemektedirler.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.6.6. Evlerin turizm amaçlı kullanımı  
 
 S (Sayı) % 

Evet 32 38,1 
Hayır 52 61,9 
Toplam  84 100,0 
 
Tablo 2.3.3.1.3.6.7. Kredi kullanımı  
 
 S (Sayı) % 

Evet 34 40,5 
Hayır 50 59,5 
Toplam  84 100,0 
 
 
2.3.3.1.3.7. Turistlerin Tercih ve Beklentileri 
 
Uzungöl Türkiye’nin turistik yörelerden biri olduğu için hem yabancı hem de yerli 
turistlerin bu yöre hakkında neler düşündükleri ve beklentilerinin neler olduğunun 
anlaşılması gelecek için yapılacak planlama açısından önem taşıyabilir. Bu 
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nedenler 16 yabancı, 16 yerli turistle görüşülmüştür. Görüşülen Turistlerin 27’si 
erkek ve 5’I kadındır.  
 
Yabancı turistlerin Almanya, Fransa, Yunanistan, Suudi Arabistan gibi ülkelerden, 
yerli turislerin ise İstanbul, İzmir, Tarbzon, Muğla, Samsun gibi yerlerden geldikleri 
görülmektedir.  Görüşülen turistlerin büyük çoğunluğu lise ve üniversite/yüksek 
okul bitirmiştir.  
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.7.1. Geldiği şehir/ülke 
 
 S (Sayı) % 

Afyon 2 6,3 
Almanya 3 9,4 
Fransa 2 6,3 
İstanbul 4 12.5 
İzmir 3 9,4 
Kıbrıs 1 3,1 
Muğla 1 3,1 
Samsun 1 3,1 
Sudi Arabistan 2 6,3 
Trabzon 2 6,2 
Yunanistan 11 34,4 
Toplam  32 100,0 
 
 
Görüşülen turistlerin, %59,4 lise, %25’inin ise yüksek okul/üniversite mezunu 
oldukları görülmektedir.  
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.7.2. Eğitim düzeyi  
 
 S (Sayı) % 

8 Yıllık standart eğitim veya 
daha düşük 5 15,6 

Lise 19 59,4 
Yüksek okul/Üniversite 8 25,0 
Toplam  32 100,0 
 
 
Uzungöl’ü ziyaret eden turistlerin burada en az 1 en fazla 40 gece kalmayı 
planlamaktadırlar. Günübirlik veya hafta sonunu geçirmek üzere Uzungöl’ü ziyaret 
eden turistlerin sayısı fazladır. Tabloda da görüldüğü gibi ziyaret eden turistlerin 
büyük çoğunluğu 1 veya 2 gece Uzungöl’de kalmayı planlamaktadırlar. Ancak 30-
40 gün kalmayı planlayanlar bulunmaktadır ve bunların bazılarının burada 
yakınları bulunmaktadır. 
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Tablo 2.3.3.1.3.7.3. Kalınması planlanan süre  
 
 S (Sayı) % 

1 8 25,0 
2 6 18,8 
3 1 3,1 
4 1 3,1 
5 1 3,1 
8 1 3,1 
10 2 6,3 
11 1 3,1 
12 2 6,3 
15 3 9,4 
25 1 3,1 
30 4 12,5 
40 1 3,1 
Total 32 100,0 
 
 
Turistlerin bir yöreye geldikten sonra tekrar buraya gelmeyi istemeleri birçok 
açıdan önem taşıyabilir. Görüşülen turistlerin %43,8’i daha önce buraya 
geldiklerini belirtmişleridir. Burada önem taşıyan nokta, daha önce geldik 
diyenlerin %78,6’sını yabancı turistler oluşturmaktadır. Görüşülen yerli turistlerin 
çoğu  (%72,2) Uzungöl’e ilk defa gelmiş bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda yerli ve 
yabancı turistlerin kendi içinde dağılımı ve ziyaretlerinin dağılımı çapraz tablo 
halinde sunulmuştur. 
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.7.4. Daha önce Uzungöl’e geldiniz mi?  
 
Bu Uzungöle/Türkiye ye ilk 

ziyaretiniz mi? 
Yerli Yabancı  Total 

  Yerli Yabancı  
Evet 3 11 14 

 
 21,4% 78,6% 100,0% 

 
 18,8% 68,8% 43,8% 

 
Hayır 13 5 18 

 
 72,2% 27,8% 100,0% 

 
 81,3% 31,3% 56,2% 

Toplam 16 16 32 
 50,0% 50,0% 100,0% 
 100,0% 100,0% 100,0% 
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Yöreye gelen turistlerin çoğunluğunun araba (%50) ve otobüs (%37,5) ile geldikleri 
görülmektedir. Yerli ve yabancı turistlerin hangi araç ile geldikleri konusunda 
önemli farklıkların bulunmaktadır. Yerli turistlerin çoğu (%87,5) araba ile yabancı 
turistlerin ise büyük çoğunluğunun otobüsle yöreye geldikleri görülmektedir.  
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.7.5. Hangi araç ile yöreye gelindi?  
 

Hangi araç ile geldiniz Yerli Yabancı  Total 
  Yerli Yabancı  
 Araba 14 2 16 
   87,5% 12,5% 100,0% 
   87,5% 12,5% 50,0% 
  Otobüs 0 12 12 
   ,0% 100,0% 100,0% 
   ,0% 75,0% 37,5% 
  Uçak 2 1 3 
   66,7% 33,3% 100,0% 
   12,5% 6,3% 9,4% 
  Diğer 0 1 1 
    ,0% 100,0% 100,0% 
    ,0% 6,3% 3,1% 

Toplam 16 16 32 
  50,0% 50,0% 100,0% 
  100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Görüşülen turistlerin %71,9’u otellerde kalmaktadır. Turistlerin seyahatleri 
sırasında kalacakları yerler yabancı ve yerli turistler açısından incelendiğinde, 
yabancı turistlerin hepsi otelde kalırken, yerli turistlerden bazıları pansiyon ve 
arkadaş/akrabada kaldıkları görülmektedir. Yerli turistlerden bazıları Uzungöl’de 
tanıdıkları/akrabaları bulunduğu için buraya gelmiş olabilirler.  
 
Görüşülen turistlerin yaklaşık %94’ü temmuz-ekim ayları arasında tatile çıktıklarını 
belirtmişlerdir. Bilindiği gibi tatile çıkmak için en çok tercih edilen aylar temmuz-
ağustos aylarıdır. Görüşülen kişiler bu aylarda tatili tercih etmelerinin nedenlerini 
okulların tatil olması, izinlerin bu dönemde kullanılması, havaların güzel olması, 
ayinlerin bu aylarda yapılması, yazın faaliyetlerin daha fazla olması olarak 
belirtmişlerdir. Turizmcilerde yaz aylarında gelen turist sayısının fazla olduğunu 
ancak bu mevsimin kısa sürdüğünü vurgulamışlardır.  
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Tablo 2.3.3.1.3.7.6. Kalınacak yer  
 

Nerede Kalacaksınız Yerli Yabancı  Total 
 Yerli Yabancı   

 Otel 7 16 23 
  30,4% 69,6% 100,0% 
  43,8% 100,0% 71,9% 
 Pansiyon 3 0 3 
  100,0% ,0% 100,0% 
  18,8% ,0% 9,4% 
 Arkadaş-Akraba 6 0 6 
  100,0% ,0% 100,0% 
  37,5% ,0% 18,8% 

Total 16 16 32 
  50,0% 50,0% 100,0% 
  100,0% 100,0% 100,0% 
 
Tablo 2.3.3.1.3.7.7. Tatile ne zaman çıkarsınız?  
 
 S (Sayı) % 

Mart-Haziran 1 3,1 
Temmuz-Ekim 30 93,8 
Diğer 1 3,1 
Toplam  32 100,0 
 
 
Turistlerin tatil tercihlerinde birçok faktör rol oynayabilir. Örneğin, tesislerin 
konforu, temizliği, sunulan hizmetin kalitesi, gidilen yerdeki doğal güzellikler, 
tarihsel ve kültürel yerler vb tercih nedenleri arasında yer alabilir. Görüşülen 
turistlerin Uzungöl’ü ziyaret etmelerinin en önemli nedeni yörenin doğal 
güzellikleridir  (%40,6). Turistlerin buraya gelmesinin en önemli nedenlerinden 
birinin doğal güzellikler olması,  doğanın korunmasının turizm açısından büyük 
önem taşıdığını göstermektedir.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.7.8. Uzungöl e gelme nedeni  
 
 S (Sayı) % 

Turun bir parçası 5 15,6 
Arkadaşlarım/akrabalarım 
burada olduğu için 5 15,6 

Akrabalarım/arkadaşlarım 
tavsiye etti 3 9,4 

Doğal güzellikleri nedeni ile 
13 40,6 

Diğer 6 18,8 
Toplam  32 100,0 
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Turizm açısından önem taşıyan noktalardan biri yörenin tanıtımı ve bilgi edinme 
kaynaklarıdır. Uzungöl hakkında bilgi edinme kaynaklarının başında arkadaşlar 
(tanıdıklar) (%50) ve turizm ile ilgili broşürler  (%18,8) gelmektedir. Yerli yabancı 
turist açısından bakıldığında, yöreye gelen yabancı turistler için turizm bilgi 
merkezleri bilgi sağlama açsından daha önemli bir kaynak olarak ortaya 
çıkmaktadır. Arkadaşların önerileri hem yabancı hem de yerli turistler açısından 
önem taşıdığı görülmektedir.  
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.7.9. Uzungöl hakkında bilgileri nereden duydunuz? 
 
Uzungöl hakkında bilgileri nereden duydunuz? Yerli -Yabancı  Toplam 
  Yerli Yabancı  
 Turizm ile ilgili broşürlerden 3 3 6 
    50,0% 50,0% 100,0% 
    18,8% 18,8% 18,8% 
    9,4% 9,4% 18,8% 
  Turist bilgi merekzinden 0 3 3 
    ,0% 100,0% 100,0% 
    ,0% 18,8% 9,4% 
    ,0% 9,4% 9,4% 
  Bir arkadaşımdan 9 7 16 
    56,3% 43,8% 100,0% 
    56,3% 43,8% 50,0% 
    28,1% 21,9% 50,0% 
  TV reklamlarından 2 1 3 
    66,7% 33,3% 100,0% 
    12,5% 6,3% 9,4% 
    6,3% 3,1% 9,4% 
  Diğer 2 2 4 
    50,0% 50,0% 100,0% 
    12,5% 12,5% 12,5% 
    6,3% 6,3% 12,5% 
Toplam  16 16 32 
  50,0% 50,0% 100,0% 
  100,0% 100,0% 100,0% 
  50,0% 50,0% 100,0% 
 
 
Genel olarak turistlerin verilen hizmetlerden memnun oldukları söylenebilir. 
Turistlerin çoğu tarafından (%78,1) yemekler çok iyi olarak değerlendirilirken, 
alışveriş sadece %21,9’u tarafından çok iyi kabul edilmiştir. Elde edilen veriler 
temelinde, alışveriş olanakları ve turistik alanlar hakkında bilgi sağlama konusunda 
bazı sorunların olduğu söylenebilir. Turistlerin %9,4’ü, turistik alanlar hakkında 
sağlanan bilgilendirmenin çok yetersiz olduğunu düşünmektedir. Ulaşım/seyahat 
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sırasında bazı sorunların yaşandığı dikkat çeken noktalardan biridir. Turistlerin 
beklentilerinin ve memnuniyetlerinin neler olduğu bu araştırmanın temel amacını 
oluşturmadığı için sınırlı sayıda turistle görüşülmüştür. Konu ile ilgili yapılacak 
detaylı çalışmalar ışığında değerlendirmelerin yapılması daha sağlıklı olacaktır.  
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.7.10. Turistlerin hizmetleri değerlendirmesi  
 
 Çok iyi İyi Orta Kötü Çok kötü Toplam 
Yemekler  78,1 3,1 9,4 3,1 6,3 100,00 
Alışveriş  21,9 37,5 31,3 6,3 3,1 100,00 
Turistik alanlar 
hakkında bilgi  37,5 28,1 15,6 9,4 9,4 100,00 

Ulaşım/seyahat  34,4 28,1 21,9 12,5 3,1 100,00 
Ulaşım kolaylığı  46,9 40,6 9,4 3,1 - 100,00 
Temizlik  53,1 25,1 21,9 - - 100,00 
Görevlilerin 
ziyaretçilere 
davranışları  

62,5 25,0 9,4 3,1 - 100,00 

 
 
Görüşülen turistlerin%96,9 Uzungöl’ü bir daha ziyaret etmek istediklerini ve yine 
aynı oranda turistin arkadaşlarına/yakınlarına burayı ziyaret etmelerini 
önereceklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda görüşülen turistlerin hepsi 
arkadaşlarının/yakınlarının koruma alanlarında tatillerini geçirmek isteyeceklerini 
öne sürmüşlerdir.  
 
Turizm sektörü Uzungöl için büyük bir öneme sahiptir. Alan araştırması sırasında 
yapılan görüşmeler ve gözlemler sonucunda,  gelen turistler burada gelmekten 
memnun oldukları gözlenmiştir. Gelecek için yapılacak planlamalar açısından en 
önem taşıyan konulardan birinin turizm olacağı açıktır. 
 
2.3.3.1.3.8. Balıkçılık 
 
Uzungöl’de sayısı fazla olmamakla birlikte balıkçılık yapan bazı işletmeler 
bulunmaktadır. Bazı turizm tesislerinde balıkların üretildiği havuzlar mevcuttur. 
Görüşülen hanelerin %4,8’i balıkçılık ile ilgili bir iş yapmaktadır.  Balıkçılık ile ilgili 
işletmelerin sayısının az olmasına rağmen yörenin büyüklüğü ve bu işletmelerin 
yoğunlaştığı alan dikkate alınırsa etkinlikleri önem taşıyabilir.  Hem ekonomik hem 
de çevre açısından önem taşıyan bir konu olduğu için sürdürülebilir ve bu işle 
meşgul olanların mağdur olmadan geçimlerini sağlayacak yöntemin neler 
olacağının tartışılması gelecekte uygulanacak planlamalar açısından önem 
taşıyabilir.  
 
Balıkçıların karşılaştıkları problemler, şu şekilde belirtilebilir: Balık fiyatlarının 
düşüklüğü, yem fiyatlarının pahalılığı, bazı balık türlerinin azalması, kurumlarla 
ilgili problemler (izin, belge, bilgi vb. alma durumlarında). 
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Tablo 2.3.3.1.3.8.1. Balıkçılık ile ilgili bir iş yapıyor musunuz? 
 
 S (Sayı) % 

Evet 4 4,8 
Hayır 79 95,2 
Toplam  83 100,0 
 
 
2.3.3.1.3.9. Konut Durumu 
 
Görüşülen hanelerin %61,9’u ahşap ev, %38,1’i betonarme evlerde yaşamaktadır 
(Bknz. Tablo 2.3.3.1.3.9.1.). Konutlarda ülke genelinde olduğu gibi 3 veya 4 odalı 
evler çoğunluktadır. Hanelerin %33,3’ü evlerinde 4 oda, % 29,8’i 3 oda ve %25,0’i 
5 oda bulunduğunu belirtmişlerdir.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.9.1. Evin türü  
 
 S (Sayı) % 

Ahşap Ev 52 61,9 
Betonarme 32 38,1 
Toplam 84 100,0 
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.9.2. Oda sayısı  
 
 S (Sayı) % 

1 1 1,2 
2 7 8,3 
3 25 29,8 
4 28 33,3 
5 21 25,0 
6 1 1,2 
15 1 1,2 
Toplam  84 100,0 
 
 
Görüşülen hanelerin %66,7’sinin konutlarının mülkiyeti kendilerine ait 
bulunmaktadır. Hanelerin %28,6’sı ise aileden birinin konutunda yaşamaktadır. 
Yörede konut sorunu olduğu için kiraya verilen konut sayısı düşük olduğu 
söylenebilir.  
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Tablo 2.3.3.1.3.9.3. Konutun mülkiyeti  
 
 S (Sayı) % 

Tapulu Mülküm 56 66,7 
Kira 2 2,4 
Aile Dışından Birine Ait 2 2,4 
Aileden Birine 24 28,6 
Toplam 84 100,0 
 
 
Hanelerin yaklaşık %87’si konutlarında kullandıkları suyu şebekeden, %4,8’i 
mahalle kuyusundan ve %3,6’sı ise mahalle çeşmesinden sağlamaktadır. Atık 
sular, hanelerin kendi çukuruna (%50) ya da kanalizasyona (%50) verilmektedir.  
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.9.4. Konutta kullanılan su  
 
 S (Sayı) % 

Şebekeden 73 86,9 
Mahalle kuyusundan 4 4,8 
Mahalle çeşmesinden 3 3,6 
Diğer  4 4,8 
Toplam  84 100,0 
 
 
Hanelerin yaklaşık %68’inde ahır bulunmaktadır. Hanelerin %26,2’si ahırlarının 
evin yakınında ve %41,7’si ise evin altında olduğunu belirtmişlerdir.  
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.9.5. Ahır bulunmakta mıdır?  
 
 S (Sayı) % 

Ahırım Yok 26 31,0 
Evin Yakınında 22 26,2 
Evin Altında 35 41,7 
Diğer 1 1,2 
Toplam  84 100,0 
 
 
Hanelerin büyük çoğunluğunda buzdolabı (98,8), çamaşır makinesi (94,0), telefon 
(81,0) ve elektrik süpürgesi (84,5) bulunmaktadır. Bulaşık makinesine sahip olan 
hanelerin oranı düşüktür (%34,5). Hanelerin %89,3’ünde uydu anteni 
bulunmaktadır. Bu veriler temelinde buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik 
süpürgesi gibi araçların temel ihtiyaç olarak kabul edildiği ve hanelerin büyük 
çoğunluğunda bulunduğu söylenebilir.  
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Tablo 2.3.3.1.3.9.6. Evde var olan eşyalar  
 

 Var  Yok  
% % 

Buzdolabı 98,8 1,2 
Çamaşır Makinesi 94,0 6,0 
Bulaşık Makinesi 34,5 65,5 
Telefon 81,0 19,0 
Bilgisayar 32,1 67,9 
Elektrik Süpürgesi 84,5 15,5 
Uydu Anteni 89,3 10,7 

 
Hanelerin %50’si arabalarının olduğunu belirmişlerdir.  
 
2.3.3.1.3.10. Yayla 
 
Uzungöl ÖÇK alanında bazı yaylalar bulunmaktadır ve bu nedenle yöre halkının 
yaylaları ne zaman ve nasıl kullandıkları hakkında bilgiler mevcut durumu anlama 
ve gelecek planlamalar açısından önem taşımaktadır. Görüşülen hanelerin %54,8’i 
yaylada evlerinin bulunduğunu belirtmişlerdir. Yaylada olan hanelerde kalan kişi 
sayısı 1 ile 6 arasında değişmektedir. 
 
Tablo 2.3.3.1.3.10.1. Yaylada eviniz var mı? 
 
 S (Sayı)  % 

Evet 46 54,8 
Hayır 38 45,2 
Toplam 84 100,0 
 
Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi yaylaya daha çok haziran ve temmuz aylarında 
yaylaya çıkılmaktadır. Ancak nisan-mayıs aylarında yaylaya çıkan haneler de 
bulunmaktadır.  Hanelerin çoğunluğu eylül aylarında yayladan inmektedirler ancak 
ekim-kasım ayına kadar yaylada kalan haneler bulunmaktadır.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.10.2. Ne zaman yaylaya gidiyorsunuz?  
 
 S (Sayı)  % 

Nisan 2 4,3 
Mayıs 11 23,9 
Haziaran 17 37,0 
Temmuz 16 34,8 
Toplam  46 100,0 
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Tablo 2.3.3.1.3.10.3. Ne zaman yayladan geri dönersiniz?  
 
 S (Sayı) % 

Ağustos 7 15,2 
Eylül 31 67,4 
Ekim 7 15,2 
Kasım 1 2,2 
Toplam 46 100,0 
 
Yaylaya çıkma nedenlerinin başında dinlenme-gezme (%47,2) ve hayvan otlatma 
veya hayvancılıkla ilgili faaliyetler (%44,4) gelmektedir. Görüşülen kişilerin bazıları 
eskiden daha fazla hayvan olduğunu ve gittikçe hayvanların sayısının azaldığını 
ileri sürmüşlerdir.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.10.4. Yaylaya çıkma nedeni  
 
 S (Sayı) % 

Dinlenme-Gezme 17 47,2 
Hayvan otlatma 16 44,4 
Çay kesimi 1 2,8 
Diğer 2 5,6 
Toplam  36 100,0 
 
 
2.3.3.1.3.11. Yöredeki En Önemli Sorun 
 
İşsizlik (%27,2) ve yetersiz sağlık sistemi (%23,5) görüşmeciler tarafından yörenin 
en önemli sorunu olarak kabul edilmektedir. Genel olarak ülke çapında işsizlik 
oranının yüksek olması nedeni ile bu sorunun en önemli sorun olarak gündeme 
getirilmesi doğaldır. Yüksek işsizlik oranı, özellikle turizm dışında diğer sektörlerin 
gelişmemiş olması nedeni ile gençler için bir sorun oluşturmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 55

Tablo 2.3.3.1.3.11.1. En Önemli Sorun 
 
 S (Sayı) % 

İşsizlik 22 27,2 
Düşük Gelir 3 3,7 
Pazarlama Sorunu 1 1,2 
Ürün Bedelinin Az Olması 1 1,2 
Yetersiz Ulaşım 6 7,4 
Yetersiz Sağlık Hizmeti 19 23,5 
Kanalizasyon Olmaması 9 11,1 
Sağlıksız Konut 2 2,5 
Turizmle İlgili Sorunlar 2 2,5 
Eğitim Yetersizliği 1 1,2 
Çöp ve Atık Yeri Olmaması 4 4,9 
Diğer 11 13,6 
Toplam 81 100,0 

 
 
2.3.3.1.3.12. Dernekler ve Katılım 
 
Uzungöl’de gerçekleştirilen alan araştırması sırasında yörede bulunan dernekler 
belirlenmeye ve bunların temsilcileri ile görüşülmeye çalışılmıştır ancak yörede 
faaliyet gösteren derneklerin sayısının sınırlı olduğu görülmüştür. Yörenin turistik 
alan olması nedeni ile turizm konusunda faaliyet gösteren derneklerin sayısının 
fazla olduğu ve daha etkin oldukları gözlenmiştir.   
 
Yapılan araştırmada görüşülen kişilerin %40,5’i yaşadıkları yerde faaliyet gösteren 
dernek veya kooperatifin bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu veri, yörede yaşayan 
kişilerin yaklaşık %60’ının yörede bulunan derneklerden haberleri bulunmadığını 
veya bu derneklerin yöre halkına ulaşamadığını göstermektedir. Yörelerinde 
dernek/kooperatif bulunduğunu belirtenlerin yaklaşık %53’ü bu kuruluşların 
faaliyetlerine katılmaktadırlar.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.1. Yörede dernek/kooperatif bulunmakta mıdır?  
 
 S (Sayı)  % 

Evet 34 40,5 
Hayır 50 59,5 
Toplam 84 100,0 
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Tablo 2.3.3.1.3.12.2. Dernek faaliyetlerine katılım  
 
 S (Sayı) % 

Evet 18 52,9 
Hayır 16 47,1 
Toplam  34 100,0 
 
Dernek faaliyetlerine katılmamanın en önemli nedeni zaman yokluğudur (%26,7) 
ve bunu derneklerin yeterince aktif olmaması (%20,0) izlemektedir. Derneklerin 
çalışmaları hakkında yöre insanının yeterince bilgi sahibi olmaması dernek 
faaliyetlerine katılmama nedenleri arasında yer almaktadır.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.3. Katılmama nedeni 
 
 S (Sayı)  % 

Zaman yokluğu 4 26,7 
Çalışmaları hakkında 
yeterince bilgi sahibi 
olunmaması neden 

1 6,7 

Derneklerin yeterince aktif 
olmaması nedeni ile 

3 20,0 

Diğer  7 46,7 
Toplam 15 100,0 
 
Dernek faaliyetlerine en çok katılanlar ailenin geçimini sağlayan erkeklerdir 
(%88,9) ve bunu genç erkekler  (%11,1) izlemektedir. Bu konu ile ilgili önemli 
noktalardan biri dernek faaliyetlerine kadınların katılmamasıdır. Günümüz 
toplumlarında her geçen gün sivil toplum kuruluşlarının (STK) önemi ve etkileri 
artmaktadır. STK’larının yönetim planında ve daha sonrasında nasıl bir etkisinin 
olacağı belirlenirken kadınların bu faaliyetler içinde yer almadığı veya çok sınırlı 
oranda yer aldığı gerçeği dikkate alınmalıdır.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.4. Dernek faaliyetlerine aileden katılanlar  
 
 S (Sayı)  % 

Ailenin geçimini sağlayan erkekler 16 88,9 
Genç erkekler 2 11,1 
Toplam  18 100,0 
 
 
2.3.3.1.3.12.1. Çevre Sorunları ve Çevre Bilinci 
 
Günümüzde hem global hem de yerel ölçekte yaşanan bir çok çevre sorunu ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. Yöre insanının bu konuda neler düşündüğünün 
bilinmesi hem mevcut durumun değerlendirilmesinde hem de gelecek için 
yapılacak planlamalar açısından önem taşıdığı açıktır.  Görüşülen kişilere gore en 
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önemli çevre problemlerinin başında,  doğal kaynakların yok edilmesi (%30), bitki-
hayvan türlerinin yok olması (%26,3) küresel ısınma (%23,8) ve verimli toprakların 
kaybı (%7,5) gelmektedir (Bknz. Tablo 2.3.3.1.3.12.1.1.). 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.1.1. Çevre sorunları  
 
 S (Sayı)  % 

Bitki ve hayvan türlerinin yok olması 21 26,3 

Su kaynaklarının azalması 1 1,3 

Verimli toprakların kaybı 6 7,5 
Küresel ısınma 19 23,8 
Doğal kaynakların yok edilmesi 24 30,0 
Diğer 9 11,3 
Toplam 80 100,0 
 
Günümüzde bir çok çevre sorunu ile karşı karşıya olduğumuz artık kabul edilen 
gerçeklerden biridir ve neler yapılması gerektiği konusu bilim adamları, yöneticiler 
ve sivil toplum kuruluşları tarafından daha çok tartışılmaktadır. Bir çevre krizinden 
söz edilse bile, bu farklı yerlerde farklı şekilde yaşanmaktadır. Bu nedenle yöre 
insanının genel olarak çevre sorunları hakkında ne düşündüğü ve çevre hakkında 
bilinçliliğinin anlaşılması gelecek için yapılacak planlamalar açısından büyük önem 
taşıdığı açıktır. Aşağıdaki Tabloda görüldüğü gibi, “Dünyada çevre sorunları 
yaşamı olumsuz olarak etkileyecebilecek boyutlara varmıştır” düşüncesine 
katılanların oranı %88,1’dir.  
 
Çevre sorunları ile ilgili tartışılan konulardan biri de çevre-kalkınma ilişkisidir. 
Özellikle birçok ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya olan azgelişmiş 
ülkelerin çevreyi nasıl koruyarak kalkınacağı politikacılar, proje planlayıcılar ve 
bilim adamları tarafından tartışılmaktadır. Görüşülen kişilerin %95,2’si “ekonomik 
gelişme doğal alanların tahribatına yol açmamalıdır” düşüncesine katıldıklarını 
belirtmişlerdir.  Ancak  “ekonomik gelişme çevrenin korunmasından önce 
gelmelidir” düşüncesine katılmayanların oranı  %60,2’dir.  Burada görüldüğü gibi 
görüşülen kişiler, “ekonomik gelişme doğal alanların tahribatına yol açmamalı” 
düşüncesine çok büyük oranda katılırken, “ekonomik gelişme çevre 
korunmasından önce gelmelidir” düşüncesinde bu oran düşmektedir. Türkiye 
genelinde var olan ekonomik problemler özellikle işsizlik oranlarının yüksek olması 
bazı görüşmeciler için gelişmeyi daha önemli olarak görmelerine neden olduğu 
söylenebilir. Görüşmelerde, ekonomik gelişmenin doğal kaynaklara zarar 
vermemesi düşüncesi ifade edilmekle beraber mevcut işsizlik, geçim sıkıntısı gibi 
sorunların giderilmesi için ekonomik gelişmenin gerektiği sık sık dile getirilmiştir. 
Özellikle gençlerin burada “geleceği” olmadığı ve başka yerlerde iş aramak 
zorunda kalmaları yöre halkının bu ikilemi yaşamasında önemli bir etkendir. 
Yörede iş olanaklarının kısıtlı olması ve istihdam yaratacak sektörlerin yeterince 
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gelişmemiş olması dikkate alınması gereken noktalardır. Bu nedenle “ekonomik 
gelişme çevrenin korunmasından önce gelmelidir” düşüncesine katılmıyorum 
diyenlerin oranı düşmektedir. Çevre sorunların artması, yaşamımızı daha fazla 
etkilemesi sonucu, doğal kaynakların korunması hakkında artan bilinç ile yaşamı 
sürdürmede karşılaşılan sorunlar ikilemi doğurmaktadır.  Sürdürülebilir kalkınma 
anlayışı temelinde hem çevrenin korunması hem de ekonomik gelişmenin nasıl 
sağlanacağı gelecek için yapılacak planlamalarda dikkate alınması gereken 
konulardan biri olarak ortaya çıkmaktadır.  
 
Çevre sorunların çözümünde birey, devlet ve STK’ların rolünün ne olduğunun yöre 
halkı tarafından nasıl anlaşıldığı hem sorunu anlama hem de gelecek planlamalar 
için fikir vermesi bağlamında önemlidir. “Çevre sorunlarının çözümünde bireysel 
katkılar önemlidir” düşüncesine tüm görüşmeciler katılmaktadır.  ve “herkes kendi 
yaşadığı yerdeki doğal alanları koruması gerekir” ifadesine katılanların oranı ise 
%89,3’tür. “Çevre sorunlarını çözme sadece devletin görevidir” diyenlerin oranı 
sadece %8,3’tür. Görüşülen kişilerin yaklaşık %75,00’i “dernekler çevrenin 
korunmasında önemli bir rol oynamaktadırlar” düşüncesine katılmaktadırlar.  
 
Görüşmecilerin günümüzde çevre sorunları ile karşı karşıya olduğumuz ve bunun 
çözümünde bireysel ve sivil toplum kuruluşları (STK) katkılarının önemli olduğunu 
kabul ettikleri görülmektedir. Ancak daha önceki dernekler bölümünde görüldüğü 
gibi yörede faaliyet gösteren dernek sayısı ve bunlara katılım oldukça sınırlıdır.  
Bilindiği gibi günümüzde STK’ları çevre sorunlarının gündeme getirilmesi ve 
korunmasında önemli bir etkiye sahip olabilmektedir. Aynı zamanda derneklerin 
durumu katılımcılığın nasıl sağlanacağı konusunda da öneme sahiptir.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.1.2. Çevre ile ilgili düşünceler 
  
  % 

Katılıyorum  Katılmıyorum  
Dünyada çevre sorunları yaşamı olumsuz olarak 
etkileyecebilecek boyutlara varmıştır. 

88,1 11.9 

Ekonomik gelişme doğal alanların tahribatına yol 
açmamalıdır. 

95,2 3,6 

Çevre sorunlarının çözümünde bireysel katkılar 
önemlidir. 

100.00 - 

Ekonomik gelişme çevrenin korunmasından önce 
gelmelidir. 

39,8 60,2 

Çevre sorunlarını çözme sadece devletin görevidir. 8,3 91,7 

Dernekler çevrenin korunmasında önemli rol 
oynamaktadırlar. 

75,00 25,00 

Herkesin kendi yaşadığı alandaki doğal alanları koruması 
gerekir. 

89,3 10,7 
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Proje alanı içinde kalan kendi yaşadıkları yöreye özgü kuşlar ve bitki toplanması 
ile ilgili ne düşündükleri ve doğru bilgiye sahip olup olmadıklarının öğrenilmesi, 
çevre bilincini gösterme açısından fikir verebilir.  Yöreye özgü kuşların olduğunu 
belirtenlerin oranı %26,2, hayır diyenlerin oranı %54,8 ve bilmiyorum diyenlerin 
oranı ise %19’dur. Görüşülen kişilere göre, yöreye özgü kuşlar başında karatavuk, 
keklik, karga, yaban ördeği ve bıldırcın gelmektedir. 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.1.3. Yöreye özgü kuşlar  
 
 S (Sayı)  % 

Evet 22 26,2 
Hayır 46 54,8 
Bilmiyorum 16 19,0 
Toplam  84 100,0 
 
Görüşülen kişilerin %47,6’sı eskiye oranla yöreye gelen kuş sayısında azalma 
olduğunu belirtmişlerdir.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.1.4. Kuşların sayısında azalma var mı?  
 
 S (Sayı)  % 

Evet 40 47,6 
Hayır 44 52,4 
Toplam  84 100,0 
 
 
Yörede nesli tükenmekte olan bitki-hayvan türünün var olduğunu belirtenlerin oranı 
%36,9’dur. Nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türleri şu şeklilde belirtilmiştir: 
Karaağaç, karatavuk, yaban ördeği, keçi, karaca, geyik.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.1.5. Nesli tükenmekte olan bitki-hayvan  
 
 S (Sayı)  % 

Evet 31 36,9 
Hayır 38 45,2 
Bilmiyorum 15 17,9 
Toplam  84 100,0 
 
Yörede çeşitli amaçlarla bitki toplandığını söyleyenlerin oranı %51,2’dir. Isırgan, 
kekik, aslan, pençesi, hindi bağı, divan perçemi, adaçayı, kırlangıç otu, papatya 
gibi bitkilerin toplandığı belirtilmiştir.  
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Tablo 2.3.3.1.3.12.1.6. Bitki toplama 
 
 S (Sayı)  % 

Evet 43 51,2 
Hayır 32 38,1 
Bilmiyorum 9 10,7 
Toplam  84 100,0 
 
 
2.3.3.1.3.12.2. Özel Çevre Koruma Bölgesi 
 
Araştırmanın yapıldığı yöre ÖÇK alanı içinde yer almaktadır ve görüşülen kişilerin 
%91,7’si yaşadıkları yerin ÖÇK Bölgesi olduğunu bilmektedirler. Yörenin ÖÇK 
bölgesi olması nedeni ile uyulması gereken bazı kurallar/yasaklar bulunmaktadır. 
Görüşülen kişilerin yaklaşık %79,5’i yaşadıkları yörede uyulması gereken bazı 
kuralların/yasakların olduğunu söylerken, %6’u ise bu konuda bilgilerinin 
olmadığını ileri sürmüşlerdir. İlginç olan noktalardan biri görüşülen kişilerin %14,5’i 
yasakların/kuralların olmadığını belirtmişlerdir. Kuralların/yasakların neler olduğu 
sorusuna verilen cevapların başında ev/inşaat ile ilgili kurallar yer gelmektedir. 
Burada önemle belirtilmesi gereken nokta bir takım kuralların olduğu ancak 
bunların tam olarak neler olduğu hakkında yöre insanı bilgi sahibi değildir ve 
sadece kendi yaşamları açısından önem taşıyanlar hakkında genel bir bilgilerinin 
olduğu söylenebilir. Görüşülen kişilerin bazıları kurallara uymayanlara ceza 
verildiği için kurallara uymak zorunda olduklarını vurgulamışlardır. 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.2.1. Yörenin ÖÇK Bölgesi Olması 
 
  S (Sayı) % 

Biliyorum 77 91,7 

Bilmiyorum 7 8,3 
Toplam  84 100,0 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.2.2. Yasaklar/Kurallar var mıdır?  
 
 S (Sayı) % 

Evet 66 79,5 
Hayır 12 14,5 
Bilmiyorum 5 6,0 
Toplam 83 100,0 
 
ÖÇK ile ilgili kurallar genellikle yakın çevredeki kişilerden ve akrabalardan 
duyulmaktadır ancak bazı kişiler bu bilgileri kamu kuruluşlarında ve belediyede 
çalışan kişilerden edindiklerini belirtmişlerdir.  



 

 61

Yörenin ÖÇK alanı olması nedeni ile devlet yada dernekler tarafından 
bilgilendirme toplantıları yapılıp yapılmadığı sorusunda olumlu yanıt verenlerin 
oranı %32,1’dir. Geri kalanı ya bu konuda toplantı yapılmadığını yada bilgisinin 
olmadığını belirtmiştir. Toplantı yapıldığını belirtenlerin %46,2’’si toplantılara 
katılmışlardır. Toplantılara katılmamanın en önemli nedeni zaman yokluğu olarak 
belirtilmiştir. Diğer nedenler toplantının olduğu dönemde şehir dışında olma, üye 
olmadığı için çağrılmama, ulaşım sorunudur.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.2.3. Toplantı hakkında bilgi  
 
 S (Sayı)  % 

Evet 27 32,1 
Hayır 42 50,0 
Bilmiyorum 15 17,9 
Toplam  84 100,0 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.2.4. Toplantılara katıldınız mı? 
 
 S (Sayı) % 

EVET 12 46,2 
HAYIR 14 53,8 
TOPLAM  26 100,0 
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.2.5. Toplantılara katılmama nedeni 
 
 S (Sayı)  % 

Burada Olmadığımdan 
Dolayı 

1 1,2 

İşim Vardı 2 2,4 
Kararlarımız Denk Değil 1 1,2 
Şehir Dışındaydım 1 1,2 
Ulaşım Sorunu 1 1,2 
Üye Olmadığımız İçin 
Çağırılmadık 

1 1,2 

Zaman Yokluğu  3 3,6 
Yaşlılıktan Dolayı 1 1,2 
Toplantı Hakkında Bilgisi 
Yok  

73 86,9 

Toplam  84 100,0 
 
Hanelerin %70,2’si Uzungöl’ün koruması ile ilgili bilgilerin kendilerine 
aktarılmadığını ileri sürmüşlerdir. Hanelerin %86,4’ü proje ile ilgili bilgilerin 
kendilerine sağlanmasını istemektedirler. Yapılan faaliyetler hakkında birçok 
kaynaktan farklı bilgiler geldiği için yöre halkının bazı konularda gerçek ve doğru 
bilgiye sahip olmamaktadır. Bu nedenle, doğru bilgilerin yöre halkına sağlanması 
faaliyetlerin anlaşılması açısından önem taşıdığı söylenebilir.  
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Tablo 2.3.3.1.3.12.2.6. Bilgi sağlanması  
 
 S (Sayı)  % 

Evet 25 29,8 
Hayır 59 70,2 
Toplam  84 100,0 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.2.7. Bilgi sağlanmasını ister misiniz? 
  
 S (Sayı)  % 

Evet 51 86,4 
Hayır 8 13,6 
Toplam  59 100,0 
 
 
2.3.3.1.3.12.3. Olumlu ve Olumsuz Etkilenen Gruplar 
 
Yöre halkının, mevcut uygulamalardan kimlerin olumlu kimlerin olumsuz etkilendiği 
hakkında düşüncelerinin öğrenilmesi mevcut durumun anlaşılması ve gelecek için 
yapılacak planlamalara fikir vermesi açısından önem taşıyabilir. Mevcut 
uygulamalardan olumlu etkilenenler var diyenlerin oranı düşüktür (%34,5). Bunun 
en önemli nedeni imar ile ilgili uygulamaların yöre halkını olumsuz etkilediğinin 
düşünülmesidir. Bu soruya olumlu yanıt verenlerin çoğunluğuna göre olumlu 
etkilenen kişilerin başında yöre halkı (%53,3) gelmektedir ve bunu turizmciler 
(%13,3) izlemektedir. 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.3.1. Olumlu etkilenenler var mı?  
 
 S (Sayı)  % 

Evet 29 34,5 
Hayır 52 61,9 
Bilmiyorum 3 3,6 
Toplam 84 100,0 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.3.2. Kimler olumlu etkilenmekte 
 
 S (Sayı)  % 

Yöre halkı 16 53,3 
Belediye 1 3,3 
Turizmciler 4 13,3 
Yöreye gelenler 2 6,7 
Diğer 7 23,3 
Toplam  30 100,0 
 



 

 63

Görüşülen kişilerin %60,2’si var olan kurallardan veya durumdan olumsuz 
etkilenen kişilerin olduğunu belirtmektedir. Bu soruya olumlu yanıt verenlerin 
çoğunluğuna göre olumsuz etkilenen kişiler burada yaşayan yöre halkıdır (%74).  
 
Her uygulamada olduğu gibi yeni yönetim planı ile ilgili faaliyetlerden olumsuz 
etkilenebilecek gruplar olabilir. Özellikle toplumda dezavantajlı olarak kabul edilen 
sosyal yönden organize olamayan, toplumsal ve siyasal güce sahip olmayan ve 
ekonomik yönden fakir olan grupların nasıl etkileneceği konusunda detaylı 
incelemeler yapılarak olumsuz etkiler minimuma indirgenmeye çalışılmalıdır.   
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.3.3. Olumsuz etkilenen var mı?  
 
 S (Sayı)  % 

Evet 50 60,2 
Hayır 31 37,3 
Bilmiyorum 2 2,4 
Toplam  83 100,0 
 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.3.4. Kimler olumsuz etkilenmekte 
 
 S (Sayı)  % 

Yöre halkı 37 74,0 
Özel şirketler 1 2,0 
Turizmcilerr 1 2,0 
Belediye 1 2,0 
Diğer 10 20,0 
Toplam  50 100,0 
 
 
2.3.3.1.3.12.4. Yönetim Planı ve Beklentiler 
 
Uzungöl ile ilgili olarak yeni bir yönetim planının yapılmasını destekleyenlerin oranı 
%91,7’dir. Görüşmeler sırasında yörede birçok sorun yaşandığı ve yeni yönetim 
planının bu sorunlara bir çözüm getirmesi gerektiği sık sık dile getirilmiştir.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.4.1. Yeni Yönetim Planının Destekleme  
 
 S (Sayı) % 

Destekliyorum 77 91,7 

Desteklemiyorum 5 6,0 

Fikrim yok 2 2,4 
Toplam  84 100,0 
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Yönetim planı ile ilgili düşünceler detaylı olarak incelendiğinde, yöre halkının bu 
planı genel anlamda desteklendiği, çevrenin, ekonomik gelişmenin ve halkın 
katılımının sağlanacağı bir plan istediği ortaya çıkmaktadır. “Uzungöl’ün detaylı ve 
uygulanabilir bir yönetim planına ihtiyacı vardır” düşüncesine katılanların oranı 
%89,3’tür. Ekonomik gelişmenin yönetim planının önemli bir boyutu olması 
gerektiği düşüncesi görüşmecilerin %97,6’sı katılmaktadır.   
 
“Doğal alanların/çevrenin korunması yönetim planın temel amaçlarından biri 
olmalıdır” düşüncesinde katılanların oranı yüksektir (%97,6). Görüşmeler sırasında 
yöredeki doğal alanların korunmasının gerektiği ve bunun turizm açısından önemli 
olduğu ancak bazı düzenlemeler yapılarak sorunların giderilmesi gerektiği önemle 
vurgulanmıştır.  Yönetim planı ile ilgili bilgilerin halka açık olmasını isteyenlerin 
oranı  %96,4’tür.   
 
 “Yöre halkı geniş ölçekli danışma komitesi ile yönetim planında söz sahibi olmalı 
ve uygulamalıdır” görüşüne katılanların oranı 95,2’dir. “Yönetim planı, sosyal 
kültürel ve ekonomik etkileri dikkate almalıdır” düşüncesi görüşmecilerin hepsi 
tarafından yönetim planında dikkate alınması gereken noktalardan biri olarak kabul 
edilmektedir.  
 
Yönetim planının hazırlama ve uygulama aşamasında yöre insanının görüşünün 
alınması, yaşadıkları sorunların tartışılarak çözüme kavuşturulması ve katılımın 
sağlanması, planın başarı ile uygulanmasına katkıda olacağı açıktır. Görüşülen 
kişilerin en öne çıkardıkları nokta, bu planın halkla beraber ve onların görüşlerinin 
alınarak oluşturulmasıdır. 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.4.2. Yönetim Planı ile ilgili düşünceler  
 
 Katılıyorum  Fikrim yok Katılmıyorum  

Uzungöl’ün  detaylı ve uygulanabilir bir yönetim planına 
ihtiyacı vardır? 

89,3 4,8 6,0 

Ekonomik gelişme yönetim planının önemli bir parçası 
olmalıdır. 

97,6 2,4 - 

Doğal alanların çevrenin korunması yönetim planının 
temel amaçlarından biri olmalıdır. 

97,6 1,2 1,2 

Yönetim planı ile ilgili bilgiler halka açık olmalıdır. 96,4 1,2 2,4 

Yore  halkı geniş ölçekli danışma komitesi ile yönetim 
planında söz sahibi olmalı ve uygulamalıdır. 

95,2 - 4,8 

Yönetim planı,sosyal,kültürel ve ekonomik etkileri  
dikkate almalıdır. 

100,0 - - 
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Yönetim planı ile ilgili olarak projelere katılmak isteyenlerin oranı %83,3’tür. 
Görüşmeler sırasında yore halkının yönetim planı ile ilgilendiği ve faaliyetlere 
katılmaya istekli oldukları gözlenmiştir.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.4.3. Yönetim Planı ile ilgili projelere katılma  
 
 S (Sayı) % 

Evet 70 83,3 
Hayır 14 16,7 
Toplam  84 100,0 
 
Yönetim planı çerçevesinde gerektiğinde eğitim almak isteyenlerin oranı %66,7’dir. 
Tarımsal ilaçların doğru ve etkin kullanımı (%39,3), bitki ve hayvan türlerinin 
korunması (%17,9) ve ormanların korunması (%17,9) görüşmecilerin eğitim almak 
istedikleri konuların başında gelmektedir. 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.4.4. Eğitim  
 
 S (Sayı)  % 

Evet 56 66,7 
Hayır 28 33,3 
Toplam  84 100,0 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.4.5. Eğitim konuları 
  
 S (Sayı)  % 

Tarımsal ilaçların doğru ve 
etkin kullanımı 

22 39,3 

Bİtki ve hayvan türlerinin 
korunması 

10 17,9 

Ormanların korunması 10 17,9 
Organik tarım 3 5,4 
Hayvancılık 3 5,4 
Balıkçılık 4 7,1 
Diğer 4 7,1 
Toplam  56 100,0 
 
Yöre halkı faaliyetlere katılma konusunda daha istekli iken bu oran maliyetlere 
katılmada düşmektedir. Hanelerin %44’ü maliyetlere katılmak istediklerini 
belirtmişlerdir. Görüşmeler sırasında bazı kişiler maliyetlere katılmak istediklerini 
ancak ekonomik sorunlar yüzünden bunu gerçekleştirmelerinin mümkün 
olamayacağını ileri sürmüşlerdir.  
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Tablo 2.3.3.1.3.12.4.6. Maliyetlere katılma  
 
 S (Sayı)  % 

Evet 37 44,0 
Hayır 47 56,0 
Toplam 84 100,0 
 
Daha önce belirtildiği gibi Uzungöl koruma alanı olduğu için uyulması gereken 
birçok kural ve yasaklar bulunmaktadır. Görüşmeler sırasında yöre halkının imar 
gibi kendini doğrudan ilgilendiren konularda bilgi sahibi iken diğer konularda doğru 
ve yeterli bilgiye sahip olmadıkları gözlenmiştir. Başlıca bilgi kaynaklarının 
akraba/arkadaş olduğu gerçeği dikkate alındığında doğru olmayan bilgilerin 
yayılma olanağı bulunmaktadır. Konu ile ilgili görevliler bazı toplantıların 
yapıldığını belirtmişlerdir. Yetkili veya uzman kişilerin yapacağı toplantılarla bilgi 
sağlanması yöre halkının gerçek ve doğru bilgiyi elde etme olanağını 
sağlayacaktır. Eğer daha önce toplantılar yapıldı ve bunun yöre halkı tarafından 
yeterli olmadığı düşünülüyorsa, toplantılara ek olarak başka araçlarla bilgi 
sağlanmaya çalışılmalıdır.  
 
Yöre halkının en çok bilgi almak istediği konular şu şekildedir: 
 

 İmar ile ilgili bilgiler 
 Doğal yaşam ile ilgili konular 
 Yörenin neden ve nasıl korunduğu ile ilgili bilgiler 
 Uyulması gereken kurallar 
 Turizm ile ilgili bilgiler  

 
Özetle görüşülen birçok kişi konu ile ilgili tüm bilgilerin kendilerine sağlanmasını 
istemektedirler.  
 
 
2.3.3.1.3.12.5. Uzungöl ve Geleceğe İlişkin Düşünceler 
 
Uzungöl’ü durumu 5 yıl öncesi ile karşılaştırıldığında, daha iyi durumda diyenlerin 
oranı %42,9, aynı diyenlerin oranı %17,9 ve daha kötü diyenlerin oranı ise 
%39,3’tür. 
 
Göl suyunun azalması, gölün kirlenmesi, göle yakın yerlerdeki ormanların/yeşil 
alanların yok olması durumun kötüleşmesinin göstergeleri olarak belirtilmiştir. 
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Tablo 2.3.3.1.3.12.5.1. 5 Yıl Öncesi ile Karşılaştırma  
 
 S (Sayı) % 

Daha iyi 36 42,9 
Aynı 15 17,9 
Daha kötü 33 39,3 
Toplam 84 100,0 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.5.2. Eğer Kötüyse Hangi Alanlarda 
 
 S (Sayı) % 

Göl suyunun azalması 8 24,2 
Gölün kirlenmesi 8 24,2 
Göle yakın alanlarda 
ormanların yeşil alanların 
yok olması 

9 27,3 

Diğer  8 24,2 
Toplam 33 100,0 
 
Görüşülen kişilerin hemen hemen hepsi (%98,8) Uzungöl’ün korunması gerektiğini 
düşünmektedir. Mülakatlar, odak grup tartışmaları ve görüşmeler sırasında eğer 
Uzungöl korunmazsa kısa sürede gölün ve doğal alanların tahrip edileceğini 
belirtilmiştir.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.5.3. Uzungöl’ün korunmasını istemekte misiniz? 
 
 S (Sayı) % 

Evet 83 98,8 
Hayır 1 1,2 
Toplam 84 100,0 
 
Yönetim planının belki de en önemli noktalarından biri Uzungöl’ün en çok hangi 
amaç için kullanılacağıdır. Uzungöl’ün mevcut durumda en çok eğlenme, dinlenme 
(%43,9) amaçlı kullanıldığı belirtilmiştir. Turizm amaçlı kullanıldığını söyleyenlerin 
oranı %30,5’tir. Görüşülen kişiler gelecekte uzungölün en çok turizm amaçlı 
(%78,3) olarak kullanılmasını istemektedirler.  Yöre halkı gelecekte turizmin daha 
geliştirilmesini ve bu amaçla ilgili düzenlemelerin yapılmasını istemektedirler. Bu 
nedenle yörede turizmin nasıl gelişmesi gerektiği konusunda daha detaylı 
çalışmalar yapılarak yeni plan oluşturulmalıdır.  
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Tablo 2.3.3.1.3.12.5.4. Uzungöl hangi amaç için kullanılmakta 
 
 S (Sayı)  % 

Balıkçılık 2 2,4 
Eğlence ve dinlenme amaçlı 36 43,9 
Suyundan yararlanıyoruz 2 2,4 
Turizm 25 30,5 
Ticari 11 13,4 
Diğer  6 7,3 
Toplam 82 100,0 
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.5.5. Uzungöl hangi amaç için kullanılmalı 
 
 S (Sayı) % 

Kültürel 3 3,6 
Turizm 65 78,3 
Ticari 2 2,4 
Rekreasyon 12 14,5 
Diğer  1 1,2 
Toplam 83 100,0 
 
Uzungölün korunmasından kim sorumlu olmalıdır sorusuna verilen cevapların 
çoğunluğu devlet (%69,0) oluşturmaktadır ve bunu yörede yaşayan kişiler (%23,8) 
izlemektedir. Yörede bazı STK’larının olması ancak bunların kitlelere ulaşamaması 
ve özel sektöründe yeterince gelişmemiş olması devlet kurumlarını ön plana 
çıkarmaktadır. Aynı zamanda sorunları çözme gücünün devlette olduğu 
düşünüldüğü için öncelikli sırada yer almaktadır.  
 
Tablo 2.3.3.1.3.12.5.6. Uzungölün korunmasından kim sorumlu olmalıdır 
 
 S (Sayı)  % 

Devlet kurumları 58 69,0 
Bu alanda yaşayan kişiler 20 23,8 
Özel şirketler 2 2,4 
Diğer 4 4,8 
Toplam  84 100,0 
 
25 yıl sonra Uzungöl’ü nasıl görmek istersiniz sorusuna, görüşülen kişilerin %34,5’i 
daha gelişmiş, kalkınmış bir Uzungöl görmek isterken, %22,6’sı aynı, değişmemiş, 
bozulmamış bir Uzungöl istemektedirler. Doğal güzellikleri aynı ama gelişmiş bir 
Uzungöl görmek isteyenlerin oranı %11,9’dur.  
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Tablo 2.3.3.1.3.12.5.7. 25 yıl sonra Uzungöl’ü nasıl görmek istersiniz?  
 
 S (Sayı)  % 

25-10 yıl önceki gibi 7 8,3 
Aynı-değişmemiş, 
bozulmamış 

19 22,6 

Daha gelişmiş, kalkınmış, 
daha iyi 

29 34,5 

İmar planı yapılmış, alt 
yapısı olan 

6 7,1 

Doğal güzellikleri aynı ama 
gelişmiş  

10 11,9 

Diğer 13 15,5 
Toplam  84 100,0 
 
Yöre halkı Uzungöl’ü nasıl görmek istediğini şu şekilde belirtmiştir.  
 

 Turizmi gelişmiş turizmde ileri bir seviyeye gelmiş 
 Turizme uygun doğallığı kaybolamadan görmek isterim 
 Şu anki düzende görmek isterim 
 İş konusunda kaygının olmadığı çevrenin bozulmadığı bir Uzungöl 
 Eski Uzungöl’ü istiyorum 
 En azından olduğu kadar iyi görmek isterim 
 Doğasıyla, havasıyla çok güzel bir Uzungöl 
 Doğal güzelliği aynı kalsın ama ekonomide gelişsin 

 
2.3.3.1.3.12.6. Paydaşlar Alan Kullanımı ve Sorunlar 
 
Bu bölümde, derinlemesine mülakatlar ve odak grup toplantılarından elde edilen 
bilgilerin analizleri sunulmaktadır. Paydaşların, alana bağımlılıkların ve bu 
grupların projeye ilişkin çeşitli konulardaki görüşlerinin belirlenmesi, projenin 
geleceği açısından önem taşıdığı açıktır. Bu nedenle Uzungöl ÖÇK Bölgesi 
Yönetim Planı kapsamında yürütülen bu çalışmada, projeden etkilenen tüm kurum, 
kuruluş ve kişilerin görüşleri verilemeye çalışılmıştır. 
 
Aşağıdaki matriste paydaşların listesi ve neden seçildikleri belirtilmiştir. 
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Matris 1 Paydaşlar ve Neden Seçildikleri  

Paydaşlar   Neden seçildiği  Alandan gelir elde etme ve 
alana bağımlı olma durumu 

Kamu kurumları  Proje ile ilgili karar alma ve 
uygulamada etkili olması.  

- 

Belediyeler  Alana ilişkin karar ve 
uygulamalarda etkilerinin olması  

- 

STK’lar  Bazı ilgi gruplarını temsil etmeleri  - 
Turizmciler  Alanı kullanmaları  + 
Balıkçılar   Alanı kullanmaları  + 
Kadınlar  Alanı kullanmaları  + 
-    =Alana ekonomik yönden bağımlı değiller 
+   =Alana ekonomik yönden bağımlılar  

 
2.3.3.1.3.12.7. Önemli Sorunları  
 
Görüşme ve toplantılarda Uzungöl Bölgesine ilişkin birçok sorun gündeme 
gelmiştir. Farklı gruplar farklı sorunlara dikkat çekmişlerdir. Sorunların anlaşılması, 
çözüm yollarını ve gelecek için yapılması gerekenler hakkında fikir verecektir. 
 
Tüm toplantı ve görüşmelerde gündeme getirilen ortak sorunların başında imar 
planı ve yörede farklı birçok korumanın yol açtığı sorunlar gelmektedir.  Bilindiği 
gibi, Uzungöl beldesi, sahip olduğu doğal, estetik, peyzaj özelliklerinden dolayı 
03.10.1989 tarihinde, Uzungöl sınırları içerisinde ve gölün çevresinde yer alan 
1.625 ha alanla birlikte Tabiat Parkı, 5 Mart 1990 tarihinde Turizm Merkezi, 1993 
yılında da milli park olarak ilan edilmiştir. Ayrıca 07.01.2004 tarihinde Özel Çevre 
Koruma Bölgesi olarak belirlenmiştir.  Farklı koruma kurallarının olması ve bunların 
halk tarafından yeterince bilinmemesi bir çok sorunu beraberinde getirmektedir. 
Sorunları iletecek muhatabın doğru olarak bilinmemesi, cezaların fazla olması, 
kurallar hakkında yeterli bilgi sağlanmaması, çok fazla kuralın olması belirtilen 
sorunlardandır.  
 
Bu sorunlara ek olarak alt-yapı sorunları özellikle kanalizasyon siteminin 
yetersizliği birçok kişi tarafından dile getirilmiştir.  
 
Turizmciler ise daha çok turizmde karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmişlerdir. İmar 
planı ile ilgili sorunların yanında turizm işletmelerinde yeterli hizmeti mevcut 
yasaklar yüzünden sağlayamadıklarını vurgulamışlardır.  
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Matris 2: Paydaşlara Göre Sorunlar  

Paydaşlar   En önemli sorunlar  
Kamu kurumları   İmar planının olmaması  

 Yetki karmaşasının olması 

 Kurumların koordineli çalışamaması  

 Yeterli elemanın ve ekipmanın olmaması 

 Yapılan faaliyetlerin yeterince halka anlatılmaması  

 Kanunlar yetersiz ve geç işliyor 

Belediyeler   Çok başlı yönetimin olması (SİT; ÖÇK gibi ) 

 İmar planının olmaması  

 Konut problemi, çarpık yapılaşma  

STK’lar   İmar planının olmaması 

 Yöre halkının konut sorunu  

 Mülkiyet hakkını yeterince kullanmama  

Turizmciler   İmar planı ile ilgili sorunlar  

 Turizmin gelişmesi ile ilgili sorunlar  

 Alt-yapının yetersiz olması  

 İşsizlik  

 Yeni turistik tesislerin yapılamaması  

Balıkçılar    Balık fiyatlarının düşük olması  

 Yem fiyatlarının yüksek olması  

 Kurumların yeterince destek sağlamaması  

 Bazı balık türlerinin azalması  

 Tesislerin yapılması ile ilgili sorunlar 

Kadınlar   Kanalizasyonun yetersizliği  

 Konut sorunları   

 
Toplantı ve görüşmelerde dile getirilen sorunların kişiler tarafından nasıl ifade 
edildiğinin anlaşılması için bazı örnekler verilmiştir. 
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 Koordinasyon yok. Kurumların birlikte çalışması gerekiyor ama koordinasyon 
sağlanamıyor. Organizasyonun bütün olarak yapılması lazım (Kamu kurumu temsilcileri ile 
görüşme). 

 ÖÇK’nın tanıtımı eksik. ÖÇK bir proje başlatıyor, herkes çağrılıyor ama halk yok. Hedef 
kitle yöre halkı olmalı (STK temsilcisi ile görüşme). 

 Babadan, atadan kalma tescillenmiş evlerde yaşamak zorundayız. Kat izni yok Alternatif 
yok. Arazi dar ve kısıtlı. Buraya 20,000 insan geliyor günde. 5000 araç giriyor. Buna 
yaklaşık 47 işletme ile hizmet vermeye çalışıyoruz. Birçoğunda işletme ruhsatı yok. Hapis 
cezamız var. Sorunlarımız çok (Turizmcilerle odak grup tartışması).  

 Milli Parkların işletmesinde yetki burada olması gerekirken, ÖÇK’da. Alanın aidiyeti bu 
kurumda, yetki ÖÇK’da (Kamu kurumu temsilcisi ile görüşme)  

 ÖÇK ile SİT farklı. Bir karmaşa var. Anlayamıyoruz. Bizim sorunumuz daha çok SİT ile 
ilgili. Koruma Bölge Kurumunun yaptığı şeyler var. Sanki biz Kafkas’lardan geldik, buraya 
yerleştirildik. Dedemiz, atamızda burada yaşadı. Siyasilerden kalan bir despotluk var 
(Turizmcilerle odak grup tartışması).  

 ÖÇK ile turizmin bir arada olması mümkün değil (Turizmci ile görüşme).  

 Alabalıkların kalitesi düştü. Kanalizasyon atıkları balıkların kalitesini bozuyor (Turizmcilerle 
odak grup tartışması).  

 Yörenin turizm potansiyeli fazla ancak bunu karşılayacak işletmelerimiz yok. 150 odalı yer 
bulunması lazımdı ama yer bulamadık. Başka yerde yapıldı. Bu yüzden konferans turizmi 
gelişemiyor (Turizmcilerle odak grup görüşmesi).  

 Kanunlar yetersiz. Zamanında müdahale yapılamıyor. Adam inşaata başlıyor, yapana 
kadar karar çıkmıyor (Kamu kurumu temsilcileri ile görüşme). 

 Uzungöl’ün taşıma kapasitesi yok. Kaç kişi yöreye geliyor-gidiyor, bunun hesaplanması 
gerekiyor. Hiçbir kontrol mekanizması yok (Kamu kurum temsilcisi ile görüşme).  

 25 yıldır imar planı bekleniyor. Halk mağdur. Kaçak inşaat yapılıyor. 267 kişi mahkemelik 
(Belediye temsilcileri ile görüşme). 

 ÖÇK kuralları katı, hiçbir çözüm üretilemiyor. Uzungöl için bu kurallar çok ağır. SİT alanı 
tescilli evlerde oturuyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz, evlerimize. Türkiye’de koruma yasası 
var ama çözüm önerisi yok. Sokaklar bozuk, düzensiz (STK Temsilcisi ile görüşme). 

 Devletin hep yaptırımı ile karşılaştık, planlama aşamasında hiç karşılaşmadık (STK 
temsilcisi ile görüşme). 

 Dernekler bilgilendirilmiyor. Kurumlar haber vermez, Uygulama aşamasına dahil edilmez 
ama raporlarda adımız geçer (STK temsilcileri ile görüşme). 

 Yetki karmaşası var. Herkes kendi bakış açısı ile değerlendiriyor. Bazı durumlarda aynı 
yere iki tutanak tutuluyor (Kamu kurumu temsilcileri ile görüşme).  

 Tescilli evlerin yarısı ormanın içinde. Tescil yapılırken yerinden bakılıp, analiz edilmemiş.  
Uzaktan yapılmış. Tarihi değeri var mı, yok mu bakılmamış (STK temsilcisi ile görüşme).  
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2.3.3.1.3.12.8. Etki ve Önem  
 
Etki, ilgi grubunun proje veya kullanılan alanla ilgili olarak karar verme, 
uygulamaları ve projenin nasıl olacağını belirlemedeki gücünü, önem ise ilgi 
grubunun ihtiyaç ve çıkarlarını tatmin etmedeki önceliğinin ne olduğunu ortaya 
koymaktadır. Etki karar verme ve kararların uygulanmasını belirlemedeki gücün bir 
göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Genel olarak kamu/devlet kuruluşların etkili 
ve önemli olduğu çünkü bunların karar verme gücü olduğu belirtilmiştir. Ancak bazı 
kamu kurumu temsilcileri konu ile ilgili olarak kendi kurumlarının önemli fakat 
yetkilerinin olmadığını belirtmişlerdir. STK’ların günümüz toplumlarında her geçen 
gün önemleri artmaktadır ancak karar verme yetkileri olmadığı için etkileri 
olmamaktadır.  
 
Matris 3: Etki ve Önem  
 
Ö 
N 
E 
M 
 
 

Çok önemli- etkisi az 

 STK’lar             

 Balıkçılar 

 Turizmciler  

 Kadınlar  

Çok önemli- çok etkili  

 Kamu kurumları  

 Belediyeler  
 

Etkisi az-önemi az Önemi az- etkisi fazla  

         ETKİ  

 
2.3.3.1.3.12.9. Paydaşlar ve Katılımcılık  
 
Yapılan toplantı ve görüşmeler sonucu, sorunların çözümü için yeni planın 
yapılması istenmektedir. Genel olarak yöre halkının istek ve görüşlerinin önemli 
olduğu kabul edilmektedir ancak halkın katılımının mevcut yapıda nasıl 
sağlanacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Karar verme sürecinde yöre halkının ve 
STK’larının katkısı olmamaktadır. Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi, yöredeki 
STK yeterince aktif değildir ve halkın katılımı düşüktür. Bu nedenle, yörede 
yaşayan kişilerin sorunlarının, isteklerinin ve beklentilerinin dile getirilmesinde 
sorunlar yaşanmaktadır. 
 
Karar veren kurumlar kamu kurumları ve belediyelerdir. Alınan kararlar alan 
kullanıcılarının tümünü etkilemektedir. Bu nedenle projenin başlangıcından itibaren 
tüm kurumlara/kuruluşlara an azından bilgi sağlanması gerekmektedir.   
 
Paydaşların katılımcılık düzeyi, bilgi akışının sağlanması, yönetim planı 
geliştirilirken fikirlerinin sorulması, karar verme aşamasına katılım ve yönetime 
katılım şeklinde belirtilebilir. Bu bağlamda en azından yöre insanına bilgi 
sağlanması ve kararlar alınmadan önce görüşlerinin sorulması bile önemli bir 
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gelişme olarak kabul edilebilir. Katılımcılık, yani bilgi akışından karar alma 
sürecine kadar olan süreç, bütün paydaşlar tarafından istenmektedir.  
 
Matris 4: Paydaşlar ve Katılımcılık  
 
Katkıda bulunanlar 

 
 

Karar verenler  

 Kamu Kurumları  

 Belediyeler  

 

 Kamu kurumları 

 Belediyeler  

 STK’lar 
 
Uygulayıcılar  

 

 Turizmciler, balıkçılar (alanı 

kullananlar) 

 

 

Kullanıcılar  

 
 
2.3.3.1.3.12.10. Kurallar Hakkında Bilgi Sahibi Olma  
 
Yapılan toplantı ve görüşmelerde, kişiler yaşadıkları yerin ÖÇK bölgesi olması 
nedeni ile kurallar hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. En doğru bilgiye 
kamu görevlileri ve belediyelerde konu ile ilgili birimlerde çalışanlar sahiptir. 
Turizmciler, kadınlar, balıkçılar yani yörede yaşayan halk genel olarak bir takım 
kurallar/yasaklar olduğunu biliyorlar fakat bunların tam olarak neler olduğu 
konusunda bilgi sahibi değillerdir. Aynı zamanda Uzungöl’ün bir kaç koruma alanı 
altında olması nedeni ile kurallar karıştırılmaktadır.  
 
En önemli bilgi kaynağını Kamu kuruluşları oluşturmaktadır. Toplantılarda bu konu 
ile ilgili olarak dile getirilen en önemli sorun, ihtiyaç duyulan doğru bilgiyi kimden ve 
nasıl elde edileceğidir. İlgili kamu kuruluşu temsilcileri,  her değişikliğin halka 
anlatıldığını ve birçok toplantının yapıldığını belirtmişlerdir. Genel olarak kurallar 
uyulmakla birlikte bazı durumlarda kurallara uyulmadığı söylenmiştir. Konut yapımı 
ile ilgili olarak uyulması gereken kurallar en çok şikâyet edilenlerdir. 
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Matris Paydaşların Kurallara İlişkin Bilgi Düzeyleri   
 
Paydaşlar   ÖÇK ile ilgili 

kuralların bilinmesi  
Bilgi kaynağı  Kurallara uyma  

Kamu kurumları  + + Kamu kurumları  ☺ 

Belediyeler  + + Kamu kurumları  ☺ 

STK’lar  + Kamu kurumları  

Belediye 
☺ 

Turizmciler    + Muhtarlar, 

STK’lar,  

Belediye,  

Kamu kurumları 

± 

Balıkçılar   + Kamu kurumları 

Belediye  

Akraba-tanıdık 

± 

Kadınlar  - Tanıdık-akraba  ☺ 

++: kurallar hakkında yeterli bilgi sahibiler                  ☺= kurallara uyuyorlar  
 +: bazı kurallar hakkında bilgi sahibiler                       ± =bazı kurallara uyuyorlar 
 -: kurallar hakkında çok az bilgi sahibiler                    ®= kurallara uyulmuyor  

 
2.3.3.1.3.12.11. Paydaşlar ve Yönetim Planından Beklentiler  
 
Tüm ilgi grupları yeni bir yönetim planını destekledikleri ve bunun yöreye yarar 
sağlayacağı düşüncesindedirler. Aynı zamanda, yönetim planı çerçevesinde 
geliştirilecek olan projelere de katılmaya isteklidirler. Toplantı ve görüşmelerde 
çeşitli öneriler gündeme getirilmiştir. Bunlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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2.3.3.1.3.12.12. Öneriler  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu önerilerden bazıları detaylı olarak şu şekilde belirtilmiştir:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kamu kurumları   Alternatifler geliştirilmeli  

 Kamu kurumları arasında denetimi sağlayacak bir 
birimin oluşturulması  

 Tarımsal faaliyetlere önem verilmeli 

Belediyeler   Gerçekçi bir imar planının yapılması  

 Plan yapılırken yöre insanının ihtiyaçları dikkate 
alınmalı  

STK’lar   İmar planı ile ilgili sorunlar giderilmeli   

 Kışın  turizmin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalı  

Turizmciler    İmar planının yapılması  

 Kış turizmi geliştirilmeli  

 Dağ yolları yapılmalı  

Balıkçılar    Kurumların desteği sağlanmalı  

 Ucuz yem sağlanmalı  

Kadınlar   Konutlar ile ilgili sorunlar çözülmeli  

 Kanalizasyon sistemi yapılmalı  
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2.3.3.1.3.12.13. Öneri Detayları  
 

 3-4 kurumu idare edecek bir birim olmalı. İlgili tüm kurumların verdiği kararları uygulayacak 
bir kuruma gerek var (Kamu kurumu temsilci ile görüşme).  

 Tarımsal faaliyetlerin, tarımcıların bu planda olması gerekiyor. Kurumlar arası diyalog 
sağlanarak planlama yapılmalı  (Kamu kurumu temsilci ile görüşme). 

 Burada imar planı istiyoruz. İçinde insanı umursayan bir plan yapılsın (Turizmcilerle odak 
grup tartışması).  

 Çalışmalar uzun vadeli değil. Günü kurtarıyoruz. Yönetim planına ihtiyaç var (Turizmcilerle 
odak grup tartışması). 

 Dağ yolları düzgün olsa kışın kayak yazın çim kayağı yapabilecek potansiyelimiz var. 
Bunun için yol ve izin gerekli. Bu sorun çözülmeli (Turizmcilerle odak grup tartışması). 

 Hayvancılık önemliydi ama artık yok. Gelecek için yapılacak planlamalarda turizm ön 
planda olmalı (STk temsilcisi ile görüşme).  

 Turizm tek tip olmamalı. Çeşitlendirilmeli. Butik oteller yapılabilir (Turizmcilerle odak grup 
görüşmesi).  

 Bir yerde çok başlılık olunca, yönetim modeli olmuyor. Alan tek elden yönetilmeli (Kamu 
kurumu temsilcisi ile görüşme).  

 Planda taraflar önemli. Bir de yasalar var. Tarafların istekleri var. Plan yerinde yapılmalı ve 
halk ve kamu bütünleşmeli. Bu plan sonunda ne kazanacakları ne kaybedecekleri 
açıklanmalı (Kamu kurumu temsilcisi ile görüşme).  

 Bölgedeki parsel büyüklüklerine bakarak izin verilmeli (Belediye temsilcisi ile görüşme). 
 Yerinden yapılmalı, masa başında değil. Alana gelip, yaşayanlarla görüşülmeli (STK 

temsilcisi ile görüşme).  
 Evler için kurum olarak kabul edilen tip projeler çizilsin. Bizde halk olarak onlara uyalım. 

Çizdirdiğimiz projeler boşa gitmesin. 3-4 çeşit ev tipi oluşturup, seçenekli yapılsın (STK 
temsilcisi ile görüşme).  

 

Sonuç olarak, anketler, yapılan görüşme ve toplantılarda yörede farklı boyutta 
birçok sorunun olduğu belirtilmiştir. Mevcut koruma kurallarının tüm alan 
kullanıcılarını etkilediğini söylemek yanlış olmaz, ancak yörede yaşayan farklı 
grupları farklı şekillerde etkilemektedir. Elde edilen veriler temelinde alan 
kullanıcıları arasında özellikle turizmcilerin yapılacak değişimlerden en çok 
etkilenecek grup olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu kuruluşlarında çalışanlar, 
emekliler gibi alan kullanımından gelir elde etmedikleri için bunların etkilenmeleri 
diğer gruplardan farklı olabilir. Özellikle yörenin yerlisi olan gruplar konut ile ilgili 
düzenlemelerden etkileneceklerdir ancak turizmciler, balıkçılar gibi gelirlerini 
alandan elde eden paydaşların yapılacak düzenlemelerden gelirleri etkilenebilir. 
Yapılacak düzenlemelerle ilgili etki değerlendirmeleri yapılarak olumsuz etkileri 
minimuma indirmek için gerekli önlemler alınabilir. Özellikle gelir düzeyi ve eğitimi 
düşük grupların alana bağlılıklarının diğerlerine göre daha fazla ve ülke genelinde 
işsizliğin yüksek olduğu dikkate alındığında, bu grupların gelir elde etmek için 
kullandıkları kaynakları kaybettiklerinde başka gelir kaynağı bulmalarının güç 
olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Yönetim planının başarısı açısından 
olumsuz etkilenebilecek grupların tespiti ve bunların önlenmesi için alınacak 
tedbirlerin halka ve bu gruplara anlatılması, onların katkılarının alınması, projenin 
başarı ile uygulanmasında büyük katkı sağlayacaktır.  
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Turizmin yörede en çok gelişmiş ve potansiyel olarak gelişebilecek sektör olduğu 
dikkate alınırsa bu konunun da ayrı bir öneme sahip olduğu görülecektir. Yöre için 
en uygun turizm şeklinin belirlenmesi ve bu yönde uygulamaların yapılması uygun 
olacaktır.  
 
Çok fazla sorun yaşandığı için tüm kesimlerin yönetim planından beklentisi 
yüksektir. Burada en çok istenen tüm aşamalarda bilgi sağlanması ve sorun 
yaşandığında muhatap olunabilecek bir kurumun bulunabilmesidir. Bazı 
uygulamaların yapılmasına kanuni engeller olabilir ancak yönetim planı ile ilgili 
olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesi sağlanabilir. Bu bilgilendirme 
toplantıları sadece kamu kurumları için olmayıp, yöre halkını kapsayacak şeklide 
olmalıdır. Özellikle geçimleri alandaki değişimlerden en çok etkilenebilecek 
dezavantajlı olan ve sorunlarını iletmede zorluk çeken gruplara özel bir önem 
verilmesi projenin başarı şansını artıracağı gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır.  
 
Yörede yaşayan halkın, STK’larının karar alma ve uygulamada katkılarının 
olmasının projenin başarısını artıracağı söylenebilir ama bunun mevcut kanunlar 
çerçevesinde gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı araştırılarak, mümkün 
olduğu oranda katılımları sağlanmalıdır.  
 
2.3.4 Mimari Analiz Araştırmaları 

2.3.4.1. Çalışma Özeti 
 
Araştırma, “Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo- Ekonomik, Tarihi ve 
Kültürel Değerlerin Araştırılması Hizmet Alımı 5. Kısım” Teknik Şartnamesi 
çerçevesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Uzungöl Özel Çevre Koruma 
Bölgesi sınırları içinde yer alan aşağıda belirtilen belde ve köylerde mimari yapı 
kimliğinin ve temel yapı tipolojilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 
 
Çalışmanın gerçekleştirildiği 1 belde ve 3 köyün isimleri; 
 
Belediyeler                                                              Köyler 
- Uzungöl Belde Belediyesi                                   - Arpaözü Köyü 
        (Yeni Mahalle)                     - Demirkapı Köyü (Aşağı köy ve 

Yukar köy mevkii) 
                                                                              - Yaylaönü Köyü                         
  
Alan çalışması,  16- 20 Ağustos 2010 tarihleri arasında,  Danışman Dr. A. Esin 
KULELİ/ Y. Mimar Rest. Uzmanı ve Danışman Asistanı Mimar Arzu BORA 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Alan çalışması sürecinde, Uzungöl Özel Çevre 
Koruma Bölgesi sınırları içerisinde örnekleme yapılarak özgün niteliğini sürdüren 
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50 adet yapının envanter fişi hazırlanmış, GPS ile yapı koordinatları saptanmış ve 
çekilen fotoğraflar ile araştırma desteklenmiştir. Çalışma sonuçları, ön araştırma 
sürecinde elde edilen veriler ile birlikte değerlendirilerek, rapor tamamlanmıştır. 
 
Çaykara ilçesi sınırları içinde 1 belde ve 3 köyü kapsayan alan, ekolojik önemi, 
çevre kirlenmesine ve bozulmaya karşı hassas olması nedeniyle, doğal ve tarihi 
alanların bozulmalarını önlemek, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, 
koruma ve gelişme kararlarını oluşturmak ve uygulamak amacıyla “Özel Çevre 
Koruma Bölgesi” ilan edilmiştir.1 Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi tespit ve 
ilanı, 07.01.2004 tarih ve 25309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.12.2003 
tarih ve 2003/6692 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. 
 
2.3.4.2. Çalışma Yöntemi 
 
Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan belde ve köylerde 
mimari yapı kimliğinin ve temel yapı tipolojilerinin belirlenmesi çalışması 
kapsamında, Uzungöl beldesinde, kadastral pafta altlık olarak kullanılmış, beldede 
yer alan tescilli yapılara ait Trabzon K. T. V. Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden 
temin edilen tescil fişlerinden yararlanılmıştır. Ancak köylere ait bir imar paftası 
olmadığı için, pafta üzerinde çalışma olanağı bulunamamıştır. Ayrıca tek yapı 
ölçeğinde tescil çalışması da yapılmamış olması nedeniyle, örnekleme yapılırken 
alanda gerçekleştirilen gözlem sonucu özgün niteliğini koruyan yapıların 
seçilmesine özen gösterilmiştir.  
 
Bu bağlamda, Uzungöl Beldesinde; 24 adet, Arpaözü Köyünde; 7 adet, Demirkapı 
Köyünde; 12 adet, Yaylaönü Köyünde; 7 adet yapı ile ilgili çalışma yapılarak, 
envanter fişi doldurulmuş ve bu yapılarla ilgili olarak, yaklaşık 1200 adet fotoğraf 
çekilerek, belgeleme yapılmıştır.  
 
2.3.4.3. Yerleşme İle İlgili Genel Değerlendirme 
2.3.4.3.1. Tarihi Süreçte Doğu Karadeniz 
 
Doğu Karadeniz’de kültürü saran doğal çevre hızla değişir; sarp yamaçlar ile 
Pontos Axeinos (yabanıl deniz) arasında sıkışmış kıyı bandı bereketlidir. Doğu 
Karadeniz’de doğanın hareketliliğine paralel olarak, farklı yerleşmelerde dil, lehçe, 
şive farklılıkları dikkat çeker. Anlamlı bir üst kültür altında uyumlu birliğin adı olarak 
tariflenebilir Doğu Karadeniz. Bölgede M.Ö. 4. yy’da yaşayan Ksenefon, “On 
Binlerin Destanı’nda sadece Zigana geçidi ile Ordu, Çarşamba arasında Taoh’lar, 

                                                   
1 Özen, H., Yalçınkaya Erol, Ş.,Uzungöl Yerleşmesi ve Sürdürülebilir Turizm, KTÜ Mimarlık Bölümü, 

http://www.boyutpedia.com/default~ID~1618~aID~69690~link~uzungol_yerlesmesi_ve_surdurulebilir_turizm.html 
(Erişim Tarihi: 18.09.2010) 
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Haldi’ler, Heptakomet’ler, Makron’lar, Mossinek’ler, Tibaren’leri sayar. Rize’den 
ötede Kolhis’ler, Artvin’e doğru Argonot’lar vardır. 4. yy kilise tarihçisi Epiphanios, 
yerli halkla karışmış Greklerin dili çok kötü kullandığından ve bölgedeki Grekçe 
yazıtların dil ve yazım hatalarıyla dolu olduğundan yakınır.2   
 
Tarihte biri doğuda, diğeri batıda kurulmuş iki ayrı Pontus Krallığı vardır. Mitridat 
M.Ö. 88’lerde sınırlarını Kafkaslara kadar büyütmüştür. Roma’nın başa çıkamadığı 
Pontus’u alt etmek üzere Julius Caeser Zile’ye kadar gelerek zafer kazanmıştır. 4. 
yy’dan sonra bölgede Hristiyanlık yayılmış, 5. yy’da “Laz” diye anılan yerel 
toplumun Bizans’a bağlı hükümdarı Tsatze’de bu dini kabul etmiştir. Bölgede Rum 
egemenliği, İstanbul’dan kaçıp Trabzon’da kendini Pontus Rum İmparatoru ilan 
eden Aleksios Komnenos ile başlayarak 1204- 1461 yılları arasında güçlenerek 
sürmüş; 1461’de II. Pontus Rum İmparatorluğu’nun Osmanlı’ya bağlanmasıyla son 
bulmuştur. Daha sonra, Ermeni, Rum, Gürcü ve Lazların büyük çoğunlığu en geç 
Cumhuriyet döneminin Zorunlu Göç’ünden önce İslamiyeti kabul ederek bölgede 
kalmayı sürdürmüşlerdir.3 
 
2.3.4.3.2. Doğu Karadeniz Konut Kültürü 
 
Genç ve yüksek dağları, dik yamaçlı vadileri çok yağışlı yumuşak iklim yapısı ve 
zengin bitki örtüsü ile, Doğu Karadeniz, Türkiye'nin diğer bölgelerine göre doğal 
yapı bakımından oldukça farklıdır. Bu farklılık yörede yerleşme biçimine ve 
mimarlığa da yansımış, çevreyle bütünleşmiş, kendine özgü bir yapı karakteri 
ortaya çıkarmıştır. Engebeli arazi yapısı ulaşım olanaklarını kısıtladığından, yollar 
insan ölçülerine göre yapılabilmiştir. Kıyıya paralel doğu- batı yönünde uzanan sıra 
dağlar, denize dikey olarak inen akarsuların oluşturduğu vadilerle yarılmıştır. Bol 
yağış akarsuların sayısını arttırmış, bu nedenle de arazi engebeleri çoğalmıştır. 
Gerek arazi engebeleri, gerekse akarsuların çokluğu ulaşımı olumsuz yönde 
etkilemiştir. İç kesimlerdeki yerleşimler arasında doğu-batı yönünde bağlantı 
yoktur. Kıyı kesimlerine ise ancak vadi tabanlarındaki derelerin yanlarından ulaşım 
sağlanabilmiştir. Kıyı şeridindeki ulaşım 60 yıl öncesine kadar denizyoluyla 
yapılmaktaydı. Günümüzde kıyı şeridindeki devlet karayolunun yapımı yeni 
tamamlanabilmiş olup, iç kesimlere olan bağlantıların yapımı ise devam 
etmektedir.4 
 
Doğu Karadeniz yöresel mimarlığını oluşturan en önemli etkenler, doğal, ekonomik 
ve sosyo-kültürel yapıdır. Yerleşme dağılımından ev ve eklentileri arasındaki 
bağlantının organizasyonuna, plan tipleri ve yapı sistemlerinin özelliklerine kadar, 
                                                   
2 Öymen Gür, Ş. (2005). Doğu Karadeniz Konutu, Doğu Karadeniz'de Kırsal Mimari, Milli Reasürans T.A.Ş. İstanbul, s. 171. 
3 Öymen Gür, Ş. (2005). Doğu Karadeniz Konutu, Doğu Karadeniz'de Kırsal Mimari, Milli Reasürans T.A.Ş. İstanbul, s. 175. 
4 Sözen, M; Eruzun, C. Kuzey Anadolu Evleri, Evlerin Bölgesel Özellikleri, 
http://www.evkultur.com/evler/aciklamalar/evlerinbolgesel/evlerinbolgesel.htm, (Erişim Tarihi: 18.09.2010) 



 

 81

bu etkenlerin önemli izleri vardır. Doğal yapının ağırlığı yerleşme biçiminde kendini 
gösterirken, ekonomik yapı evin eklentilerinin ortaya çıkışında, sosyal yapı ise 
çeşitli etnik gruplara göre değişiklik gösteren plan tiplerinin oluşmasında etkili 
olmuştur. Plan şemaları ve yapı sistemleri arasındaki farklar nedeniyle, Karadeniz 
kıyı şeridini Sinop sınır olmak üzere iki bölüme ayırmak mümkündür. Doğu 
Karadeniz aşırı yağışlı iklimi, aşırı engebeli topoğrafyası ve çeşitli etnik grupların 
belirlediği mimarlık özelliklerine sahiptir. Bati Karadeniz ise, gerek plan tipleri, 
gerekse yapı sistemi açısından daha çok Marmara Bölgesinden etkilenmiştir5. 
 
Konutların biçimini çevresel, kültürel, sosyal ve bireysel etkenler belirler. Otantik ve 
geleneksel konutların örgütlenme esasları bireylerden çok alt- kültürel tercihleri 
yansıtırlar. Geleneksel konutta bireysel farklar ancak simgeler düzeyinde 
gözlemlenir. Her ne kadar kültür, dini inançlar, yeme- içme alışkanlıkları, statü 
belirtme araçları, tavır ve sözsüz anlatımlar, egemen aile ve akrabalık yapısı olarak 
homojen bir hal almışsa da alt kültürlerin farklılığı konut kültürüne yansımıştır. 
Etnik grupların dağılımlarının farklılaşmaya başladığı yerlerde ev tipi birdenbire 
değişir. Örneğin Uzungöl beldesinin evleri gerek üretimin, gerekse Rum 
tercihlerinin farklılığını yansıtır.6 
 
2.3.4.3.3. Özel Çevre Koruma Bölgesinde Yer Alan Uzungöl Beldesi ve 

Demirkapı, Arpaözü ve Yaylaönü Köy Yerleşmelerine Genel 
Bakış 

 
Sahip olduğu turizm potansiyeli bakımından çok zengin olan Uzungöl, yerli ve 
yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. Haldizen Deresi vadisinde, heyelan 
sonucu dere yatağının tabii baraj şeklinde kapanması sonucu oluşan göl, 
çevresindeki ladin ormanları ile çekici bir peyzaj sergilemektedir. Yakın çevreye 
gerçekleştirilen trekking, kuş gözlemi, botanik amaçlı turların yanı sıra daha 
yükseklerdeki dağların arasındaki göllere veya yakınlardaki Şekersu, Demirkapı, 
Yaylaönü gibi diğer yaylalara geziler düzenleme olanağı bulunmaktadır. Yaban 
hayatı bakımından da zengin olan Uzungöl’ün çevresindeki dağlarda ayı, kurt, 
yaban keçisi, tilki, kafkas dağ horozu gibi çeşitli hayvan türleri barınmaktadır.7 
 
Uzungöl, bundan 30 yıl önce mısır tarlası durumundayken, özel girişimcilerin 
uğraşlarıyla bir turizm merkezi haline gelmiştir. Bugün Uzungöl’ün girişine yakın 
Haldizen deresi kenarında birkaç adet alabalık üretim tesisi bulunmaktadır. Bu 
tesislerin lokantalarının yanında oteller de inşa edilmiştir. Diğer taraftan, sadece 
                                                   
5 Sözen, M; Eruzun, C. Kuzey Anadolu Evleri, Evlerin Bölgesel Özellikleri, 
http://www.evkultur.com/evler/aciklamalar/evlerinbolgesel/evlerinbolgesel.htm, (Erişim Tarihi: 18.09.2010) 
 
6 Öymen Gür, Ş. (2005). Doğu Karadeniz Konutu, Doğu Karadeniz'de Kırsal Mimari, Milli Reasürans T.A.Ş. İstanbul, s. 175.  
7 http://www.ockkb.gov.tr/TR/Icerik.ASP?ID=139 (erişim tarihi 14.09.2010) 
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turistlerin konaklaması için otel, motel ve pansiyon gibi turistik tesisler gölün üst 
kesiminde, orman ile dere arasında kalan kısımda yaygınlaşmıştır.  

 
Doğu Karadeniz Bölgesinde sahil kesiminden sonra birden yükselen tepeler ve 
tarımsal üretime elverişli olmayan alanlardan sonra devam eden dalgalı topoğrafik 
yapı, hayvancılığın ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu anlamda yaylalar 
gerek hayvanların doğal çevrede rahatlıkla beslenebilmeleri, gerekse bu 
yükseltilerde özellikle yaz aylarında gözlenen olumlu iklimsel nitelikler, insanların 
yaz mevsiminde yaylalara yönelmesine neden olmaktadır. Yayla kelimesi eski 
Türkçe’de “Yaylağ” dan gelmektedir. Genellikle dağ tepelerindeki düzlüklere 
verilen bir isimdir. Yükseklerde yer almaları nedeniyle, yüksek yerlerdeki düzlükler, 
otluk alanlar için de yayla deyimi kullanılmaktadır. Yerleşme biçimleri açısından 
değerlendirildiğinde ise, farklı yüksekliklerde bulunan sürekli veya geçici yerlerdeki 
göçebe, yarı göçebe, köy, köy-altı (mezra), kasabalarda yaşayan insanların belirli 
bir süre için bulundukları yerler konumundadır.8  
 
Doğu Karadeniz bölgesinde yaylaya gitmek, göçebelikten çok hayvan besleme 
amaçlı olmaktadır. İlkbahar mevsiminin başlangıcında başlayan yayla yolculuğu, 
kentsel ya da kırsal yerleşmelerden sonra yaylaya varmadan kurulmuş ara 
kademe (geçici) yerleşmelere doğru olmaktadır. Yöresel isimleri “mezire” ya da 
“mezere” (mezra) olarak adlandırılan bu alanlarda ilkbaharın gelmesi ve 
yaylalardaki “alpinik” bitki topluluklarının yeşerip canlanmasına kadar sürer. Daha 
sonra da asıl yayla yerleşmesine doğru bir hareket başlar ve sonbaharın bitmesine 
kadar bu yerleşmelerde kalınır. Kış koşullarının zorlayıcı şartları gelmeden tekrar 
ara kademedeki mezralara gidilir ve kışın gelmesiyle birlikte ana yerleşmelere 
yönelinir. Böylece yılın yaklaşık yarısı kadar bir süre, daimi yerleşmelerin dışında 
(mezra ve yaylalarda) geçmektedir. Bu süre içinde elde edilen hayvansal 
ürünlerden başka sahil kesimindeki olumsuz iklimsel koşullardan da uzaklaşılmış 
olunmaktadır.9 
 
Zaman içinde yaylaya çıkış gerekçelerinde değişiklikler olmuştur. Doğu Karadeniz 
Bölgesinin göç veren nüfus yapısı, coğrafyanın belirleyiciliğinde şekillenen dağınık 
yerleşmelerinde nüfus azalmasına neden olmuş ve hayvancılıkla uğraşmak yerine, 
daha kolay çalışma koşullarında yaşama isteği ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla 
yaylaya çıkış gerekçeleri, çoğu kez geçmişten kalma alışkanlık ve doğanın içinde 
temiz hava almak şeklinde olmaya başlamıştır.10  
 

                                                   
8 Özyaba, M. “Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşanan Turizm Sektörünün Doğa Turizmi Açısından Değerlendirilmesi”. Uludağ 

Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü, http://www.kentli.org/makale/dogu.htm (erişim tarihi 17.09.2010) 
9 Özyaba, M. “Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşanan Turizm Sektörünün Doğa Turizmi Açısından Değerlendirilmesi”, Uludağ 

Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü, http://www.kentli.org/makale/dogu.htm (erişim tarihi 17.09.2010) 
10Özyaba, M. “Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşanan Turizm Sektörünün Doğa Turizmi Açısından Değerlendirilmesi”. Uludağ 

Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü, http://www.kentli.org/makale/dogu.htm (erişim tarihi 17.09.2010) 
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Söz konusu belde ve köylerde örnek olarak tespit edilerek incelenen evlerin 
sahipleri aslında farklı bir ilde (İstanbul, Bursa, Trabzon vb.) yaşadıklarını, serin ve 
sağlıklı özellikte olmasından dolayı sadece yaz aylarında evlerine gelebildiklerini 
belirtmişlerdir. 
 
Doğal çevrenin tüm güzelliğini içeren, hayvansal ürünlerin çok taze olarak 
bulunabildiği ve yöre halkının kültürel yaşantısı içinde folklorik zenginlikleri ile 
beslediği yaylalara giden diğer insanlar, dinlendiklerini gördüklerinden itibaren 
buralara doğru önemli nüfus hareketleri başlamıştır. Tüm nüfus hareketleri ile 
yakından ilgilenen turizm sektörü de bu potansiyelin farkına varmıştır. Nitekim son 
20 yılda Avrupa’da gelişen ve kitle turizminin yorucu, yok eden tavrına karşılık 
doğa ile tek başına bütünleşmeyi deneyen insanların gündeme getirdiği “alternatif 
turizm” türünün yaylalarda da gerçekleştirilebileceği düşünülmeye başlamıştır. 
Dolayısıyla yaylaların da bulunduğu doğal alanlara mevcut siyasal-teknolojik ve 
ekonomik gelişmelerden hemen etkilenen, çabuk karar değiştiren, kısa dönemli 
rezervasyonlara ağırlık veren, beklentileri farklı ve talepleri çeşitli olan değişik bir 
tüketici talebi yönelmiştir. Kısa sürede turizm pazarındaki talep, bireysel ilgilere 
cevap veren, yeni şeyler öğrenmeye ve daha aktif olmaya olanak hazırlayan 
turizm türlerine yönelen önemli bir kitle ile karşılaşılmıştır. Deniz-kum-güneş 
ilişkisinden, manzara, alışılmamış bitki örtüsü, doğal yaşam, mağaralar, dağlar, su 
sporları, folklorik özellikler ve yerel kimlikler vb., turistler için daha ilgi çekici 
gelmeye başlamıştır.11 
 
 
2.3.4.3.4. Çalışma Yapılan Yerleşmelerin Mimari Özelliklerine Genel 

Bakış 
 
Uzungöl Beldesi ve Demirkapı, Arpaözü ve Yaylaönü köylerinde yer alan 
geleneksel ahşap evler ve bunların oluşturduğu doku, bulunduğu bölgenin kültürel 
değerleri ile bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlamaktadır. Tarihi evlerin 
bir bölümü günümüze kadar kısmen özgünlüğünü korumuştur. Bu raporun 4b 
bölümünde de açıklandığı gibi, çalışma konusu yerleşimlerde, yerel tarzda 
yapılmış evlerin konumlanışları ile mimari formlarının biçimlenmesinde iklim 
koşulları, yaşama biçimi, arazi kullanımı ve doğal çevrede var olan yapı 
malzemeleri belirleyici olmuştur.  
 
Uzungöl Beldesi; Dağlarla çevrili Uzungöl beldesinde eğimin az olduğu alanlar 
yerleşim alanları olarak seçilmiştir. Uzungöl’deki yerleşimi üç bölgeye ayırmak 

                                                   
11 Özyaba, Murat. “Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşanan Turizm Sektörünün Doğa Turizmi Açısından Değerlendirilmesi”. 

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü,  http://www.kentli.org/makale/dogu.htm (erişim 
tarihi 17.09.2010) 
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mümkündür: Birinci bölge eski yerleşim yeridir; burada yöreye özgü özelliklere 
sahip yaklaşık 100 yıllık ahşap evler bulunmaktadır. Birinci bölgenin karşısındaki 
ikinci bölge ise, belediye olduktan sonra yapılan çok katlı resmi binaların 
bulunduğu, çarpık yapılaşma ve betonarme yapıların gerçekleştirildiği bölümdür. 
Üçüncü bölgede turistik tesisleri, balık üretim çiftliği ve Orman Genel Müdürlüğü 
tesisleri bulunmaktadır. Buradaki yapılaşmada genellikle ahşap malzeme 
kullanılmış olup, bungalov tipinde tesisler göze çarpmaktadır.12  
 
Demirkapı (Haldizen) Köyü Yerleşmesi; Soğuk suları, tertemiz havası ve serin 
iklimiyle, Demirkapı Köyü bir yayla özelliğine sahiptir. Köyün ortasından akan ve 
köyü ikiye bölen Haldizen deresi ile köyün güney kısımlarında yer alan göller, köye 
farklı bir güzellik katmaktadır.13 
 
İlçeye uzaklığı 45 km. olup, ilçeye en uzak dağ köylerinden biridir. Nüfusu, 2009 
sayımına göre 188'dir. İlk yerleşenlerin,   kavimler göçü sonunda yöreye gelen 
Türklerin Haldi boyundan oldukları bilinmektedir. 1554 tarihli arşiv kayıtlarına göre 
Çaykara ilçesi sınırları içinde yer aldığı belirtilen 10 köyden biri Haldizen'dir. 1960 
yılındaki yöre adları düzenlemelerinde adı Demirkapı olarak değiştirilmiştir. 
Bölgenin en eski yerleşim yerlerindendir. 
 
Çevreye hâkim bir boğazda bulunan köyün yakınından Demirkapı deresi geçer. 
Köyün adı buradan gelmektedir. Dağların zirvelerine yakın oluşu ve oralardaki 
göllerin ilginçliği turistleri ve doğa meraklılarını bölgeye çekmektedir. Uzungöl 
Demirkapı - Bayburt bağlantılı yol güzergahı bu köyün turistik değerini 
artırmaktadır. Yayla özelliğiyle, temiz havası ve suyuyla ayrıcalıklı olan 
Demirkapı'ya kışın ulaşmak çok zordur. Yazın köyün daha üst tepelerinde bulunan 
Demirkapı yaylasına ve Büyük yaylaya çıkılır.14 
 
Arpaözü Köyü Yerleşmesi;15 İlçe merkezine 36 km. uzaklıktadır. 2009 yılı 
sayımına göre 171 nüfuslu bir yerleşim birimi olan Arpaözü, son yıllarda köyden 
çok yayla / yazlık olarak kullanılmaktadır.  
 
1554 yılına ait tahrir kayıtlarına göre Çaykara ilçesi sınırları içerisinde gösterilen 10 
köyden biri İbsil'dir. 1583 yılına ait tahrir kayıtlarında İbsil, 1681 tarihli avarız 
defterinde "Ibsil me'a Haldizen", 1876 tarihli Trabzon Vilayet Salnamesi'nde İbsil 

                                                   
12 Özen, H., Yalçınkaya Erol, Ş.,Uzungöl Yerleşmesi ve Sürdürülebilir Turizm, KTÜ Mimarlık Bölümü, 

http://www.boyutpedia.com/default~ID~1618~aID~69690~link~uzungol_yerlesmesi_ve_surdurulebilir_turizm.html 
(Erişim Tarihi: 18.09.2010) 

13 http://www.caykarademirkapi.com/index1.html (erişim tarihi 17.09.2010) 
14 http://www.caykara.biz/koyleri/demirkapi-haldizen.html (erişim tarihi 17.09.2010) 
15 http://www.caykara.biz/koyleri/arpaozu-ipsil.html (erişim tarihi 17.09.2010) 
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olarak geçmektedir. İlk yerleşenleri Turani kavimlerindendir. 
 
Bir dağ köyü olması nedeniyle tarıma elverişli değildir. Bol otlaklı arazileri, yaz 
aylarında hayvancılığa uygundur. Bu nedenle uzun yıllar önemli geçim kaynağı 
hayvancılık olmuştur. Ancak son yıllarda geçim sorununu köy dışında çözümlemek 
için gurbetçilik artmıştır. Köyün yolu, suyu, elektriği ve telefonu bulunmakla birlikte 
kış aylarında ulaşım ve haberleşme sorunu yaşanmaktadır. Köyün yakınında 
küçük bir yaylası vardır.  
 
Yaylaönü Köyü Yerleşmesi; İlçe merkezine 28 km, Uzungöle 8 km uzaklıkta ve 
1800 m yükseklikte bulunan bir yayla köyüdür. 2009 yılı sayımına göre nüfusu 
149'dur. Orta Asya'dan Maraş iline gelen Türk boylan orada çıkan bir salgın 
hastalıktan kurtulmak için yeniden göç ederek Uzuntarla Köyü'ne yerleşirler. XVIII 
yy. başlarında buradan da ayrılanlar İbrahim ve Ali Ağaların önderliğinde Yaylaönü 
köyünü kurarlar.16 
 
Yerleşim yeri ve konumu açısından yayla özelliği taşıyan bu köy, bir vadinin dik 
yamaçlarında kurulmuştur. Gelir getirici arazi çok azdır. Her zaman çığ tehlikesi 
altındadır. 1980'li yıllardan sonra en çok göç veren köylerin başında gelir. Köyün 
yaylaları, Kudi ve Lustra'dır.17 
 
2.3.4.3.5. Gözlem 
 
Araştırma yapılan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde, yerleşimlerin ihtiyacına cevap 
verecek nitelikte bir Koruma Amaçlı İmar Planı’nın hazırlanamamış olması 
nedeniyle, yoğun turizm hareketinin de baskısıyla, plansız ve yeterli kontrol 
sağlanamayan bir süreç içerisine girmiştir. Bu durum, söz konusu yerleşmelerin 
geleneksel mimarisinin ve dokusunun bozulmasına neden olmuştur. Özellikle 
belde merkezinde, geleneksel mimariye önem vermeden, çok katlı betonarme 
yapılar olarak inşa edilen ticari ve yönetim yapılarının yoğunluğu, geleneksel yerel 
mimariye aykırı bir yapısal çevrenin oluşmasına neden olmuştur.  
 
Onarım çalışmalarında da, genel olarak betonarme sistem ve tuğla, briket gibi 
malzemeler kullanılmakta, fakat dış cepheler Uzungöl’ün genel görünümüne 
uygun olması endişesiyle niteliği özgüne uymayan bir yaklaşımla yapılmış, dekor 
niteliğinde ahşap malzemeyle kaplanmaktadır.  
 
Bunlara ilaveten, özellikle bahar, yaz ve sonbahar aylarında inanılmaz yoğunlukta 

                                                   
16 http://www.caykara.biz/koyleri/yaylaonu-haros-koyu.html (erişim tarihi 17.09.2010) 
17 http://www.caykara.biz/koyleri/yaylaonu-haros-koyu.html (erişim tarihi 17.09.2010) 
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trafik, gürültü ve görüntü kirliliği oluşmaktadır. Artan ziyaretçi sayısından dolayı 
beldede trafik ve park sorunu yaşanmaktadır. Özellikle yaz aylarında artan araç 
yoğunluğundan dolayı, insanların doğal çevreyi ve yerel kültürü algılaması 
zorlaşmaktadır.  
 
2.3.4.4. Mimari Envanter Verileri ile İlgili Değerlendirme 
2.3.4.4.1. Genel Tanımlar 
 
Alan çalışmasında, mimari envanter formları mevcut bölge için genel bir tipoloji 
oluşturarak, sonuca varmak amacı ile seçilen yapılarla ilgili her bir yapı özelinde 
ayrıntıları içeren bir form doldurulmuştur.  
 
Hazırlanan mimari envanter formları ile ilgili genel değerlendirmeler aşağıdaki 
şekildedir; 
 
Anıt Türü: Envanter formunda yapı, kentsel öğe, doğa öğesi olarak üç anıt türü 
saptanmıştır. Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında incelenen kültür 
varlıklarının hepsi yapı olarak nitelendirilmektedir. 
 
Anıt: Yerleşimde yapılar özgün dokuyu temsil etme durumuna göre işlenmiştir. 
 
Anıtın Bulunduğu Bölgenin Niteliği: Envanter fişlerinde anıt olarak isimlendirilen 
yapılar köyler ve belde yerleşimlerinde ve doğal sit alanı içerisindedir.  
 
Yapının Bölge İçindeki Konumu: Yapıların hepsinin konumu ayrıktır. Bitişik yapı 
tipine rastlanılmamıştır. 
 
Anıt Türü: Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesinde yerleşimde ağırlıklı yapılar, 
konut işlevlidir. Envanteri hazırlanan 50 adet yapı da, barınma işlevi ile kullanım 
görmüştür. 
 
Yapıya Girildi / Girilmedi: Yapıların çoğuna girilmiştir. 
 
Dönem / Yapım Tarihi: Mimari envanter formunda “ Yapım Yılı” olarak bir bölüm 
ayrılmış olup, çoğu konutta fotoğraflarla da belgelendiği üzere yapım yılı tespit 
edilmiştir. 
 
Yazıt: Envanter bütününde cephede (saçak altında) yazıtı olan bir yapı 
bulunmaktadır. Yazıt olarak nitelendirilen yapım yılına (Osmanlı yazısı ile), 
genellikle konutların içinde rastlanmış, fişlere işlenmiştir. 
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Mal Sahibi / Bakımından Sorumlu Kuruluş: Envanter fişi hazırlanan yapıların 
tümünün özel mülkiyet olduğu tespit edilmiştir. 
 
2.3.4.4.2. Yapının Plan Özellikleri 
 
Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Uzungöl Beldesinde ve inceleme 
yapılan diğer 3 köyde plan tipolojisinin birbiriyle benzer nitelikte oldukları ve 
etkileştikleri görülmüştür.  
 
Mimari envanter fişleri hazırlanan yapılarla ilgili, başlıca 3 değişik tip 
gözlemlenmiştir. Bunlar; “Dış Sofalı Ev”, “Karnıyarık Sofalı Ev” ve “Misafir Odası” 
tipleri olarak belirlenmiştir.  
 
İncelenen evlerin büyük bir yüzdesini “Dış Sofalı Ev” tipi oluşturmaktadır. Dış Sofalı 
Evler eğime dik ve manzaraya yönlenerek konumlandıkları için, yaşam katına 
girişler eğimin her iki yanından verilmiştir. Bir zamanlar hayvancılığın yoğun bir 
şekilde yapıldığı bölgede, hayvan barınağı (ahır) bölümüne giriş ise, yapının 
konumlandığı alanın en alt kotundan verilmiştir.  
 
Demirkapı Köyünde 1, Uzungöl Beldesinde 1 evde ““Karnıyarık Sofalı Ev” tipine 
rastlanmıştır. Karnıyarık sofalı evlerde iç hayat bölümünün iki yanında yaşam 
mekanlarının sıralanmış olduğu bir plan düzeni hakimdir. 
 
Bu iki tip dışında evlerin müştemilatı olarak tek bir odadan oluşan, ağa evlerine 
gelen misafirlerin ağırlandığı “Misafir Odası”nın varlığı tespit edilmiştir. 
 
İç sofa, inceleme yapılan bölgede “Hayat” olarak adlandırılmaktadır. 
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2.3.4.4.3. ÖÇK Alanında Yer Alan Konut Krokileri 
 
Dış Sofalı Konut Krokisi /  4 Nolu Envanter 
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Misafir Odasi Krokisi / 15 Nolu Envanter / 50 Nolu Envanter 
 

    
 
Karnıyarık Sofalı Konut Krokisi / 7 Nolu Envanter 
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Karnıyarık Sofalı Konut Krokisi / 29 Nolu Envanter 
 

 
 
 
2.3.4.4.4. Yapının Fiziksel Özellikleri 
 
Yapının Kat Sayısı: Evler genellikle iki katlıdır. Üst kat yaşama alanıdır. Hayvan 
barınağı olarak kullanılan bodrum katları, genellikle kottan dolayı kısmen yer altına 
gömülmüş olup, kimi zaman da zemin kat gibi görünüş vermektedir. Eğimin fazla 
olduğu yayla köylerinde bodrum kat gibi algılansa da, Uzungöl’de eğimin daha az 
olduğu bölümlerde bu kat zemin kat şeklinde algılanmaktadır. 
 
Taşıyıcı Sistem: Konutların taşıyıcı sistemi, taş ve ahşap malzeme kullanılarak 
oluşturulmuştur. Bodrum katların eğim yönündeki bina duvarları ve temellerinde, 
taş malzeme kullanılarak evler inşa edilmiştir. Bodrum katının üstündeki yaşam 
katı olan bölümlerde ise, çatma ahşap tekniği kullanımı tercih edilmiştir. Taşıyıcı 
sistemle ilgili ayrıntılı bilgi, bu raporun e. Yapım Sistemi bölümünde verilmiştir. 
 
Yapının Sağlamlık Durumu: Yapıların sağlamlık durumu genel olarak orta 
derecedir. Bunun yanı sıra daha az sayıda iyi ve kötü durumda olan yapılarla da 
karşılaşılmıştır. 
 
Yapının Fiziksel Özgünlükleri: Aile bireylerinin yaşama alanlarının konfor 
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koşullarını iyileştirmek amacı ile yapılara müdahale ettikleri tespit edilmiştir. Ek 
oda, banyo, wc, mutfak gibi birimlerin eklenmesi nedeniyle, özgünlüğü tam olarak 
korunamayan yapılara sıklıkla rastlanmıştır. Tamamen özgün yapı sayısı azdır. 
 
 
2.3.4.4.5. Yapının Cephe ve Çatı Özellikleri 
 
Örtü Türü: Yaygın olarak kullanılan çatı tipi, beşik çatıdır. Ağır kış koşulları ve 
yağmurdan dolayı çatı eğimi günümüz yapılarına oranla yüksek tutulmuş olup, 
bazı çatılar da kırma çatı tipinde uygulanmıştır.  
 
Örtü Malzemesi: Özgün çatı kaplama malzemesi olan ve Karadeniz evlerinde 
kullanımı görülen ve yöresel olarak hartama ya da hardama adı verilen 3- 10 mm 
kalınlıkta, 60- 80 cm boyda ince tahtalardan oluşan kaplama malzemesinin 
kullanıldığı tipe nadir olarak rastlanılmıştır. Genel olarak gerçekleştirilen onarımlar 
sırasında özgün kaplamaların kaldırılarak, yerine kiremit ve/veya sac levha 
kullanıldığı görülmektedir.  
 
Saçak Türü: Genel olarak yapılarda geniş saçak kullanıldığı söylenebilir. 
 
Cephe Kaplama Malzemesi / Tekniği: Yapılar genellikle ahşap kağlamalı olmakla 
birlikte, bazı yapılarda göz dolma tekniğinin de kullanıldığı tespit edilmiştir. Cephe 
Kaplama Malzemesi / Tekniği ile ilgili ayrıntılı bilgi, bu raporun e. Yapım Sistemi 
bölümünde verilmiştir. 
 
Yapı Öğeleri: Yapı öğesi olarak balkonlar öne çıkan öğelerdir. Bu mekân, oturma 
ve bazı tarım ürünlerinin (mısır ve ot) kurutulması amacıyla kullanılmaktadır.  
Ayrıca yağmur oluğunu taşıyan ve yöresel olarak “Gugar” adı verilen yapı 
öğelerine, koruma durumu iyi ve orta düzeyde olan evlerin çoğunda rastlanılmıştır. 
 
Bezeme: Genel olarak bezeme öğelerine kat silmelerinde, payandalarda ve 
kapılarda rastlanmıştır. 
 
Pencereler: Çalışma yapılan belde ve köylerdeki konutlarda pencereler düz atkılı 
olarak tespit edilmiştir. Çok kanatlı ve tek kanatlı tiplere bir arada rastlandığı 
olmuştur. Evlerde, onarım sırasında yenilenen pencere sayısı oldukça fazladır. 
Pencere öğesi olarak, kepenk ve parmaklık tespiti yapılmıştır. 
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2.3.4.4.6. Yapım Sistemi 
 
Bölgede, ahşap çatma/iskelet yapı sistemi kullanılmıştır. Çatma, Ahşap İskelet, 
Ahşap Karkas gibi yöreye ait deyimler, her kesimde belirli bir yapı sistemini 
tanımlamayabilir. Bölgenin bir kesiminde Çatma olarak adlandırılan yapı sistemi, 
başka bir kesimde İskelet ya da Karkas olarak adlandırılmıştır. İsmi ne olursa 
olsun bu tip yapı sistemlerinde ana kural, tüm yapı yükünü temel duvarlarına ileten 
taşıyıcı elemanlar, ahşap yığma sistemlerin tersine düşey olarak 
kullanılmaktadır.18  
 
İnceleme yapılan yerleşimlerde, bodrum kat duvarları yaklaşık olarak 50 cm 
kalınlığında moloz taşla örülen temel duvarlarının yükseltilmesiyle elde edilmiştir. 
Ahşap malzemeli çatma yapı strüktürü, temel duvarların belirli bir düzeyde 
tamamlanmasından sonra kurulmuştur. Öncelikle taş duvarın üstüne yatay 
konumda yaklaşık 15x15 cm kesitli taban ağaçları yerleştirilmiş, köşelerde, yörede 
“boğaz geçme” olarak adlandırılan yarım geçmeyle birleştirilmiştir. Gerek 
köşelerin, gerekse kiriş-taban ağacı birleşmelerinin rijit olmasına özen 
gösterilmiştir.  
 
Daha sonra taban ağaçları ve kirişlerin üzerine geçme bir detayla düşey taşıyıcılar 
oturtulmuştur. Yöresel adı direk olan düşey taşıyıcıların boyu, kat yüksekliğini de 
belirlemektedir. Köşe ve aradaki ana direklerin üstüne, yatay konumda yine geçme 
detaylarla Direk Başı yerleştirilmiştir. Bütün bu işlemler yapılmadan önce yapının 
cephesinin kuruluş biçiminin önceden saptanmış olması gerekmeltedir. Bunun 
nedeni, seçilen dolgu malzemelerinin de taşıyıcı sisteme yardımcı olmalarıdır. 
Çatma yapılarda dolgu tekniğine göre cephe Blok Ahşap Dolma, Göz Dolma 
teknikleri kullanılarak iki şekilde kurulmaktadır.19 Doğu Karadeniz’de sık rastlanan 
dolgu tekniklerinden, muskalı dolma tekniğine inceleme yapılan alanda 
rastlanmamıştır. 
 
Blok ahşap dolma tekniğinde, dolgu malzemesi olarak 5-6 cm kalınlığında ve 30-
40 cm genişliğinde genellikle sert ağaç ve çıralı çam malzeme kullanılmıştır. Bu 
tahtaların yatay konumunda üst üste dizilmesiyle bina yüzeyinin kurulabilmesi, 
dolguların da ana taşıyıcılarla birlikte inşa edilmeleri sonucu gerçekleştirilmiştir. 
Pencere boşluğunun kurulabilmesi ara dikmelerle gerçekleşebilmektedir. Bazı 
örneklerde ara dikmeler, taşıyıcı değil pencere aralarındaki dolgu tahtalarının 
bağlayıcısı görevini yaparlar. Bu dikmelerin arasına, döşemeden 70-80 cm 
                                                   
18 Sözen, M; Eruzun, C. Karadeniz Evlerinin Tipolojisi, Evlerin Bölgesel Özellikleri, 
http://www.evkultur.com/evler/aciklamalar/karadeniztipoloji/karadeniztipoloji.htm, (Erişim Tarihi: 18.09.2010) 
 
19 Sözen, M; Eruzun, C. Karadeniz Evlerinin Tipolojisi, Evlerin Bölgesel Özellikleri, 

http://www.evkultur.com/evler/aciklamalar/karadeniztipoloji/karadeniztipoloji.htm, (Erişim Tarihi: 18.09.2010) 
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yükseklikte alt pencere yüksekliğini sınırlayacak şekilde üst yatay bağlantılar 
yapılmıştır. Örneklerin çoğunda bu bağlantılar, blok ahşap dolgu malzemesiyle 
yapılmıştır. Göz dolma tekniğinde sistem, düşey ve yatay konumdaki taşıyıcıların 
araları daha küçük kesitli parçalara bölünerek kurulur. İç bölmelerin dış yüzeyle 
birleştiği yerlerde ve pencere boşluklarının yanlarında ara dikmelerden 
yararlanılmıştır. Ayrıca yatak konumundaki ara bağlantılar pencere boşluğunun alt 
ve üst kenarını belirlemektedir. Düşey ve yatay konumdaki tüm ana ve ara 
taşıyıcıların oluşturduğu boşluk, 17-20 santimetre arayla önce düşey ahşap 
elemanlarla bölünür. Meydana gelen dar, uzun boşluklar 15-22 santimetre arayla 
düşey elemanlara tesbit edilen küçük yatay parçalarla yeniden bölünerek kare ya 
da dikdörtgen kutucuklar oluşturulur. Artık kurulmuş olan cephe yüzeyi, dolgu 
malzemesi yerleştirilmeye hazır duruma getirilmiştir.  
 
Göz dolması sisteminde dolgu malzemesi, bir yüzeyi çok düzgün olan dere 
taşlarından kırılarak hazırlanmıştır. Ahşap elemanlarla oluşturulmuş gözler 
arasında küçük oranda boyutsal farklar olmasına rağmen, bu boşluklar standart 
sayılabilir. Bu nedenle hazırlanan dolgu taşlarının da gözlere girebilecek şekilde 
standart olması gerekmektedir. Pencere boşluklarının dışında tüm kutucuklar, 
hazırlanan taşlarla doldurulmaktadır. Taş dolguların ahşap gözlerle meydana 
getirdiği küçük boşluklar, kireç harçla kapatılarak cephe kuruluş tamamlanmıştır.  
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2.3.4.5. Uzungöl Beldesi ve Demirkapı, Arpaözü ve Yaylaönü Köy 
Yerleşmelerinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda çekilen 
Fotoğraflar 

 
DEMİRKAPI KÖYÜ GENEL FOTOGRAFLAR 
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DEMİRKAPI KÖYÜ, 1 NOLU TESCİL FİŞİ, FOTO NO: DEMİRKAPI-1 
 

 
 

1.a: Dış Cephe Fotoğrafı 
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1.b: Ahşap ve Taş Yapım Sistemi                            1.c: Örtü Malzemesi Sac Levha 
  

     
 
1.d: İç Mekandan Fotoğraflar 
 

 
 
2.a: Dış Cephe Fotoğrafı 
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DEMİRKAPI KÖYÜ, 2 NOLU TESCİL FİŞİ, FOTO NO: DEMİRKAPI-2 
 

  
 
2.b: Gugar Yapı Elemanı                                                             2.c: Pencere Yapı Öğesi 
 

   
 
2.d: Ahşap ve Taş Yapım Sistemi                                 2.e: İç Mekan                                  2.f: Ahşap  
          Geçme Detayı 
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DEMİRKAPI KÖYÜ, 3 NOLU TESCİL FİŞİ, FOTO NO: DEMİRKAPI-3 

 
3.a: Dış Cephe Fotoğrafı 
 

    
 
3.b: Ahşap ve Taş Yapım Sistemi 
 

     
 
3.c: Pencere Öğesi, Düz Atkılı,Çok Kanatlı 
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DEMİRKAPI KÖYÜ, 4 NOLU TESCİL FİŞİ, FOTO NO: DEMİRKAPI-4 
 

    
 
4.a: Dış Cephe Fotoğrafı                              4.b: Ahşap ve Taş Yapım Sistemi 
  

   
 
4.c: Geniş Saçak                                      4.d: Hayvan Barınağına Geçiş           4.e: İç Mekân Fotoğrafları 
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DEMİRKAPI KÖYÜ, 5 NOLU TESCİL FİŞİ, FOTO NO: DEMİRKAPI-5 
 
5.a: Dış Cephe Fotoğrafı 
 

 
 

3.c: Pencere Öğesi, Düz Atkılı, Çok Kanatlı 
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3.c: Pencere Öğesi, Düz Atkılı, Çok Kanatlı 
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DEMİRKAPI KÖYÜ, 4 NOLU TESCİL FİŞİ, FOTO NO: DEMİRKAPI-4 
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5.c: Pencere Öğesi, Düz Atkılı 
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Pencere Öğesi; Parmaklık ve Kepenk 
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8.f: İç Mekan Fotoğrafı 
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9.b: Camii İç Mekan Fotoğrafları 
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11.e: Pencere Öğesi, Düz Atkılı 
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14.d: Pencere Yapı Öğesi, Düz Atkılı Kepenk ve Parmaklıklı 
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19.b: Ahşap ve Taş Yapım Sistemi 



 

 119
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20.b: Ahşap ve Taş Yapım Sistemi 
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20.c: Pencere Öğesi, Düz Atkılı 
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26.b: İç Mekana Bakış 



 

 127

2.3.4.6. Uzungöl Beldesi ve Demirkapı, Arpaözü ve Yaylaönü Köy 
Yerleşmelerinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda hazırlanan 
Kırsal Yerleşim Envanter Fişleri 

 
2.3.4.6.1. Arpaözü Kırsal Yerleşim Envanteri 
 
EK-3                         KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ 
 
Yerleşim Adı: Arpaözü 

İli TRABZON 

İlçesi Çaykara 

Yerleşimin Özgün Kat Sayısı: (Yerleşimde ağırlı 
olarak görülen kat sayısını belirtir.) 

İki Kat 
 

Yerleşimin Özgün Çatı Biçimi ve Malzemesi 
(Yerleşime genel karakterini veren yaygın çatı biçimi 
ve malzemesi) 

Beşik Çatı, Hartama 
 
 

Yerleşimin Plan Tipoloji (Yerleşimdeki geleneksel 
yapıların plan tipleri. Örneğin sofalı, avlulu vb). 

Dış Sofalı 
 

Yerleşimdeki Seçkin Yapılar (Yerleşimde yapılar 
arasında işlev ve mimari özellikleri açısından farklılık 
gösteren yapılar. Örnek: Ağa evi, köy odası vb.) 

 
 

Yerleşimdeki Kamusal Yapılar (Cami, okul, karakol, 
kooperatif binası vb.) 

Bir Cami 
 

 
 
2.3.4.6.1.1. Yerleşimin Mimari Özgünlük Durumu 
 
Yerleşim yeri ve konumu bakımından yayla özelliği taşıyan bu köyde yaşayan 
kişilerin ihtiyacı ve koruma bilinci eksikliği gibi nedenlerle, mimari yapıların 
özgünlüğü açısından plansız ve yeterli kontrol sağlanamayan bir süreç içerisine 
girilmiştir. Bu durum söz konusu yerleşmelerin geleneksel mimarisini olumsuz 
yönde etkilemiştir. 
 
Yerleşimin özgün niteliğinin ne ölçüde koruduğu ve bozulma sürecinin 
değerlendirilir.  
 

 Yerleşimin özgünlük derecesi 
 Bozulma varsa  türü  
 

 Mekansal bozulma (plan ve biçimleniş değişimi) 
 Yapısal bozulma (yapım sistemi ve malzeme değişimi) 
 Yoğunluk artışı (Kat sayısı ya da yerleşim yoğunluğunda artış) 

 
Yerleşimdeki bozulmalar ve onarım ihtiyacı yapıların hemen hemen tümünde 
gözlenebilmektedir. Yerleşim genellikle eski yapı özelliğini korumakla birlikte, farklı 
malzeme kullanımından dolayı, yeni yapılar hemen fark edilmektedir. Arpaözünde 
az sayıda yeni bina bulunmaktadır. 
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2.3.4.6.1.2. Yerleşimin Doku ve Plan Özellikleri 
 
Yerleşime ait farklılık ve özelliklerin ayrıntılı şekilde belirtilmesi  
 

 Yerleşim özgünlük derecesi 
 Yerleşimin araziye yayılma biçimine göre değerlendirilmesi örnek: toplu, 
dağınık, seyrek gibi, 

 
Bir dağ köyü konumundaki Arpaözü tarıma elverişli olmayan topraklara sahiptir. 
Dağınık yerleşmenin konumlandığı köyde, bol otlaklı araziler yaz aylarında 
hayvancılık yapıldığı için yaşamı canlı kılar. Son yıllarda köyden çok yayla/yazlık 
olarak kullanım yaygındır. 
 
Arpaözü Yerleşim Formu 
 

 
 



 

 129

 
 
Arpaözü Genel Görünümü  
 

 
 
 
Arpaözü köyü dağınık ve gruplar halinde yerleşmiştir. Her ne kadar köy statüsü 
olsa da, konumu ve yaşantı olarak yayla olarak kullanılmaktadır.  
 
 

ARPAÖZÜ YERLEŞİM DESENİ ÖRNEĞİ 

Kümelenmeler 
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 Mahalle kurgusu 
Arpaözü’nde Mahalle yapılanması bulunmamaktadır. Sadece yaz aylarında 
kullanılan bu yerleşime, diğer illere yerleşmiş buranın yerli halkı kullanmaktadır. 
Yerleşim dağ yamacında olduğu için yol boyu farklı kotlarda yerleşmişlerdir.  

 
 Meydanlaşma, sosyal ortak alanların biçimlenmesi, 

Köyde meydan veya diğer sosyal yapılar oluşmamıştır. Sosyal yapı olarak sadece 
bir cami bulunmaktadır. 
 

 Sokak dokusu, döşeme kaplaması belirtilmesi, 
Arpaözü’ne sadece toprak bir yolla ulaşılmaktadır. Bu ulaşım yolunun dışında bir 
yol bulunmamaktadır. Konutlar genellikle bu yolun çevresinde yer almışlardır. 
Konutlara ulaşım patika yollarla sağlanmaktadır. Hatta komşular birbirlerine 
bahçelerinden geçiş hakkı vererek uyumlu bir yaşam sağlamaktadırlar. 
 

 Yapı topluluğu tipolojisi 
Köyde evler, dış sofalı ev tipolojisine uygun olarak inşa edilmiştir. Dış sofalı evler 
eğime dik ve manzaraya yönelerek konumlandıkları için yaşam katına girişleri 
eğimin her iki yanından verilmiştir. Eğer yaşam koşullarına göre ahır bölümüne 
ihtiyaç duyulmuş ise bu mekan yapının konumlandığı alanın en alt kotunda inşa 
edilmiştir. 
 

 Saptanan plan tipolojisine uymayan özel örnekler var ise bunların belirtilmesi, 
Yerleşimde genel olarak dış sofalı ev plan tipi kullanılmıştır. 
 
 

 Çok katlı yapılar var ise bunların yerleşme içindeki konumu ve anlamının 
araştırılması 

Köy merkezinde, az sayıda yeni bina olmakla birlikte, çok katlı, modern tarzda inşa 
edilmiş yapı bulunmamaktadır.   
 
 

 Genele uymayan varlıkların belirlenmesi 
Yerleşimin geleneksel yapı sistemi çevre koşullarından ve doğadan yararlanılarak 
oluşturulan özgün mimari ve kullanılan malzeme ve yapım tekniği ile yakından 
ilintilidir. Mesela eğimin fazla olduğu bölgedeki evlerin ön cephelerine, güneş 
ışığından daha iyi faydalanabilmek amacıyla sofa/hayat bölümlerini yerleştirilmiştir.  
Kullanılan malzeme de yörede bulunan malzemelerle paralellik gösterdiği için 
ahşap ön plana çıkmaktadır. 
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 Yaygın yapı sistemin tanımlanması, az görülen özgün yapı örnekleri var ise 
yerleşim içindeki özellik ve konumlarının açıklanması.  

 
Konutların taşıyıcı sistemi, taş ve ahşap malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. 
Evler, bodrum katların eğim yönündeki bina duvarları ve temellerinde, taş 
malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Bodrum katının üstündeki yaşam katı olan 
bölümlerde ise, çatma ahşap tekniği kullanımı tercih edilmiştir. Taşıyıcı sistemle 
ilgili ayrıntılı bilgi, Mimari Analiz raporunun “e. Yapım Sistemi” bölümünde 
verilmiştir. 
 

 Geleneksel malzeme temini ve yapı ustası bulma hususunda zorluklar  var 
ise ayrıca belirtilmesi 

 
Geleneksel malzeme temini ve yapı ustası bulma konusunda zorluk yaşandığı, 
köyde yakın geçmişte ve günümüzde gerçekleştirilen onarım çalışmalarının ve ek 
yapıların kalitesinin düşüklüğünden anlaşılmaktadır. Ekonomik sıkıntılar, koruma 
bilinci eksikliği gibi nedenlerle koruma konusuna gereken önem verilmemektedir. 
 
2.3.4.6.1.3. Gözlem ve Değerlendirme 
 
Yerleşimin mimari ve sosyal özgünlüğünü koruma durumunun ve potansiyelini 
değerlendirilerek, olası tehlikelerin belirtilmesi. Özellikle özgünlüğünü koruyan 
yerleşmelerin yakın gelecekte bunu devam ettirebilme olasılıklarının 
değerlendirilip, tehlike durumlarının ve korunması gerekli “verilerin” öneminin 
belirlenmesi, kapsamlı belgelemesi ve koruma amaçlı çalışmaların başlatılmasına 
olanak sağlanması açısından yararlı olacaktır. 
 
2.3.4.6.1.4. Fotoğraf Klasörü: 
 

 Yerleşim genel görünümü 
 Meydan, Sokak Dokusu, Anıtsal Nitelikli Yapılar, Özgün Belirleyici Yapılar, 

Yapı topluluğu gibi detayları gösteren fotoğraflar 
 Yerleşim Peyzaj Özelliliğini yansıtan fotoğraflar 
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2.3.4.6.1.5. Genel Görünümler 
 

   
 
Arpaözü’nün Aşağıdaki Yoldan Görünümü 
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Arpaözü Alt Mahallesi 
 

 
 
Arpaözü’ne Çıkış 
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Arpaözü’nde Bir Ara Sokak 
 

 
 
Arpaözü’nde Bir Evden Görünüm 
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Arpaözü’nde Eski Bir Yapı 
 

 
 
Çatı Örneği 
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2.3.4.6.2. Demirkapı Kırsal Yerleşim Envanteri 
 
EK-3                         KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ 

 
Yerleşim Adı:  Demirkapı 

İli   TRABZON 

İlçesi    Çaykara                     

Yerleşimin Özgün Kat Sayısı: 
(Yerleşimde ağırlı olarak görülen kat 
sayısını belirtir.) 

İki kat 
 
 

Yerleşimin Özgün Çatı Biçimi ve 
Malzemesi (Yerleşime genel karakterini 
veren yaygın çatı biçimi ve malzemesi) 

Beşik Çatı, Hartama 
 
 

Yerleşimin Plan Tipoloji (Yerleşimdeki 
geleneksel yapıların plan tipleri. Örneğin 
sofalı, avlulu vb). 

Dış Sofalı 
 
 

Yerleşimdeki Seçkin Yapılar (Yerleşimde 
yapılar arasında işlev ve mimari özellikleri 
açısından farklılık gösteren yapılar. Örnek : 
Ağa evi, köy odası vb.) 

 

Yerleşimdeki Kamusal Yapılar (Cami, 
okul, karakol, kooperatif binası vb.) 

Demirkapı her ne kadar köy olarak tanımlansa da, 
yayla niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, köyde 
camiden başka sosyal yapı bulunmamaktadır. 
Demirkapı’da Aşağı Mahalle Camii ve Yukarı Mahalle 
Camii bulunmaktadır. 

 
 
2.3.4.6.2.1. Yerleşimin Mimari Özgünlük Durumu 
 
Yerleşim yeri ve konumu bakımından yayla özelliği taşıyan bu köyde yaşayan 
kişilerin ihtiyacı, koruma bilinci eksikliği ve artan turizm hareketi gibi nedenlerle, 
mimari yapıların özgünlüğü açısından plansız ve yeterli kontrol sağlanamayan bir 
süreç içerisine girilmiştir. Bu durum söz konusu yerleşmelerin geleneksel 
mimarisini olumsuz yönde etkilemiştir.  
 
Yerleşimin özgün niteliğini ne ölçüde koruduğu ve bozulma süreci değerlendirilir.  
Geleneksel yapıların günümüzdeki durumunun yapısal ve mekansal açıdan 
değerlendirilmesi; 
 

 Yerleşim ne ölçüde özgün 
 Bozulma varsa türü  

 Mekansal bozulma (plan ve biçimleniş değişimi) 
 Yapısal bozulma (yapım sistemi ve malzeme değişimi) 
 Yoğunluk artışı (Kat sayısı ya da yerleşim yoğunluğunda artış) 
 Bozulma Oranı 
 Yerleşim genelinde mi? 
 Belirli bir bölgede mi? 

 



 

 137

Yerleşimdeki tarihi evlerde bozulmalar, onarım ihtiyacı, özgüne uygun olmayan 
onarım ve yeni yapılanmalar köy genelinde gözlenebilmektedir.  
 
2.3.4.6.2.2. Yerleşimin Doku ve Plan Özellikleri 
 
Yerleşime ait farklılık ve özelliklerin ayrıntılı şekilde belirtilmesi 
 

 Yerleşim ne ölçüde özgün 
 Yerleşimin araziye yayılma biçimine göre değerlendirme. Örnek: toplu, 

dağınık, seyrek gibi, 
 

Demirkapı köy yerleşimi dağınık ve kümeler halinde yerleşilmiştir. Bölgenin dağlık 
ve engebeli olması, yapıların topografyaya uyumlu yerleşilmesini zorunlu kılmıştır. 
Bu sebeple bütün yapılar meyilli arazide doğaya uygun olarak yerleşmiştir. 
Yerleşim belirli bir form göstermemektedir. Sadece yerleşimin formunu bulunduğu 
yerin topografyası belirlemektedir. 
 
Demirkapı Yerleşim Formu 
 

 
 
Uydu görüntüsünden de anlaşılacağı üzere, mevcut yol üzerinde gruplar halinde 
yerleşilmiştir. En yoğun yerleşim Aşağı Mahallede bulunmaktadır. Yerleştikleri 
arazinin topografyasına göre, dağınık gruplar halinde yerleşilmiştir. Bir merkez, 
meydan ve toplu yerleşim sağlanmamıştır. 
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2.3.4.6.2.3. Demirkapı Köyü Yerleşim Deseni  
 

 
 

 Mahalle kurgusu 
 
Demirkapı yerleşmesi de dağınık bir yerleşmedir. Mahalle oluşumu fiziki 
konumlarından dolayı, aşağıda kottaki yerleşime Aşağı Mahalle, yukarıda kottaki 
yerleşime de Yukarı Mahalle denmektedir.  
 

 
 
 

Demirkapı Köyü Yerleşim Deseni Örneği 

K 

Aşağı Demirkapı 

Yukarı Demirkapı 

Yerleşim Kümeleri 
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 Meydanlaşma, sosyal ortak alanların biçimlenmesi, 
 
Demirkapı ÖÇK Bölgesindeki en büyük köydür. Buna rağmen iki cami dışında bir 
sosyal yapı bulunmamaktadır. Okul, sağlık evi, ticaret merkezi veya meydan 
bulunmamaktadır. Ticaret olarak Aşağı mahallede iki adet her zaman açık 
olmayan bakkal ve benzeri dükkân bulunmaktadır. 
 

  
           Aşağı Mahalle Camii                     Yukarı mahalle Camii 
 

  Sokak dokusu, döşeme kaplaması belirtilmesi, 
 

Demirkapı’ya toprak ve taşlık orman yolu vasıflı yoldan ulaşılmaktadır. Yerleşim 
desenini gösteren uydu görüntüsünden de anlaşılacağı üzere köye tek ulaşım yolu 
ile ulaşılmakta ve konutlara patika yollarla ulaşım sağlanmaktadır. Bir kentleşme 
düzeni ve standardı olmadığı için yolar tamamen toprak yollardan oluşmaktadır. 
 

 
 
Demirkapı Aşağı Mahalle 
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Demirkapı’da Yerleşim Düzeni 
 

 
 
Evlere Ulaşım Yolu 
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Yukarı Mahallenin Uzaktan Görünümü 

 
 

 Yapı Topluluğu Tipolojisi 
 
Köyde evler, dış sofalı ev tipolojisine uygun olarak inşa edilmiştir. Dış sofalı evler 
eğime dik ve manzaraya yönelerek konumlandıkları için yaşam katına girişleri 
eğimin her iki yanından verilmiştir. Eğer yaşam koşullarına göre ahır bölümüne 
ihtiyaç duyulmuş ise bu mekan yapının konumlandığı alanın en alt kotunda inşa 
edilmiştir. 
 

 Saptanan plan tipolojisine uymayan özel örnekler var ise bunların belirtilmesi, 
Demirkapı Köyü’nde genel olarak dış sofalı ev plan tipi kullanılmış olmakla birlikte, 
araştırma kapsamında 1 adet iç sofalı bir eve rastlanmıştır. 
 

 Yerleşme içindeki konumu ve anlamının araştırılması 
İç sofalı evde, hayat bölümünün iki yanında yaşam mekanlarının sıralanmış 
olduğu bir plan düzeni hakimdir. 
 

 Çok katlı yapılar var bunların yerleşme içindeki konumu ve anlamının 
araştırılması 
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2.3.4.6.2.4. Yerleşimin Özgün Yapı Sistemi ve Kullanılan Malzeme 
 
Yerleşimde geleneksel olarak kullanılan yaygın yapı sistemleri ve yapı 
malzemeleri özelliklerinin yerleşim özelinde ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, 
 

 Genele uymayan varlıkların belirlenmesi 
 

Yerleşimin geleneksel yapı sistemi çevre koşullarından ve doğadan yararlanılarak 
oluşturulan özgün mimari ve kullanılan malzeme ve yapım tekniği ile yakından 
ilintilidir. Mesela eğimin fazla olduğu bölgedeki evlerin ön cephelerine, güneş 
ışığından daha iyi faydalanabilmek amacıyla sofa/hayat bölümlerini yerleştirilmiştir. 
Kullanılan malzeme de yörede bulunan malzemelerle paralellik gösterdiği için 
ahşap ön plana çıkmaktadır. 

 
 Yaygın yapı sistemin tanımlanması, az görülen özgün yapı örnekleri var ise 

yerleşim içindeki özellik ve konumlarının açıklanması.  
 
Konutların taşıyıcı sistemi, taş ve ahşap malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. 
Evler, bodrum katların eğim yönündeki bina duvarları ve temellerinde, taş 
malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Bodrum katının üstündeki yaşam katı olan 
bölümlerde ise, çatma ahşap tekniği kullanımı tercih edilmiştir. Taşıyıcı sistemle 
ilgili ayrıntılı bilgi, Mimari Analiz raporunun “e. Yapım Sistemi” bölümünde 
verilmiştir. 
 

 Geleneksel malzeme temini ve yapı ustası bulma hususunda zorluklar var ise 
ayrıca belirtilmesi 

 
Geleneksel malzeme temini ve yapı ustası bulma konusunda zorluk yaşandığı, 
köyde yakın geçmişte ve günümüzde gerçekleştirilen onarım çalışmalarının ve ek 
yapıların kalitesinin düşüklüğünden anlaşılmaktadır. Ekonomik sıkıntılar, koruma 
bilinci eksikliği gibi nedenlerle koruma konusuna gereken önem verilmemektedir. 
 
2.3.4.6.2.5. Yerleşimin Tarihsel İzi ve Özellikli Doğası 
 
 Yerleşim veya yakın çevresinde yaşanmış tarihi bir olay 

Demirkapı’da tarihi etkileyecek yaşanmış bir olaydan bahsedilmemiştir 
 Yerleşimde önem verilen tören veya kutlama günü 

Demirkapı’da henüz önemli bir tören ve kutlama günü yapılmamaktadır.  
 Yerleşimin kendisinin ya da içinde bulunduğu bir yapının taşıdığı önem 
 Yerleşme çevresinde bulunan ve yerleşmeye farklı bir nitelik katan doğal 

özellikler (Örnek: Ilıca, kaplıca, mesire yeri, doğal plaj vb.) 
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Demirkapı’nın çevresinde, daha yukarı tepelerde göller bulunmaktadır. Bu göller 
özellikle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. 
 
2.3.4.6.2.6. Gözlem ve Değerlendirme 
 
Yerleşimin mimari ve sosyal özgünlüğünü koruma durumunun ve potansiyelini 
değerlendirilerek, olası tehlikelerin belirtilmesi. Özellikle özgünlüğünü koruyan 
yerleşmelerin yakın gelecekte bunu devam ettirebilme olasılıklarının 
değerlendirilip, tehlike durumlarının ve korunması gerekli “verilerin” öneminin 
belirlenmesi, kapsamlı belgeleme ve koruma amaçlı çalışmaların başlatılmasına 
olanak sağlanması açısından yararlı olacaktır. 
 
2.3.4.6.2.7. Fotoğraf Klasörü 
 

 Yerleşim genel görünümü 
 Meydan, Sokak Dokusu, Anıtsal Nitelikli Yapılar, Özgün Belirleyici Yapılar, 

Yapı topluluğu gibi detayları gösteren fotoğraflar 
 Yerleşim Peyzaj Özelliliğini yansıtan fotoğraflar 

 
2.3.4.6.2.8. Genel Görünümler 
 

 
Aşağı Mahalle 
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En geniş Alanında Çocuklar Top Oynuyor 
 

 
Demirkapı’da Bir Ev  
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Demirkapı’dan Manzara 
 

 
Dar Bir Sokak 
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Evlere Ulaşım Yolu 
 

 
Evlere Ulaşım Yolu 
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Demirkapı’daki En Eski Yapı 
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En Eski Yapının Temel Özelliği 
 

 
Yukarı Mahalleden Bir Görünüm 
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Yukarı Mahallede Yol Altında Kalan Evler 
 

 
Bir Grup Ev 
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Yukarı Demirkapı’da Bir Grup Ev 
 

 
Yukarı Demirkapı Ulaşım Yolu 
 

 
Yukarı Demirkapı’da Karşı Sırttaki Evler 
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Yukarı Demirkapı’da Sırttaki Yerleşimden Bir Görünüm 
 

 
 
Yukarı Demirkapı’da Yeni Bir Yapı 
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2.3.4.6.3. Uzungöl Kırsal Yerleşim Envanteri 
 

 
2.3.4.6.3.1. Yerleşimin Mimari Özgünlük Durumu 
 
Yerleşim yeri ve konumu bakımından yayla özelliği taşıyan Uzungöl, burada 
yaşayan kişilerin ihtiyacı, koruma bilinci eksikliği ve artan turizm hareketi gibi 
nedenlerle, mimari yapıların özgünlüğü açısından yeterli kontrol sağlanamayan bir 
süreç içerisine girilmiştir. Bu durum söz konusu yerleşmelerin geleneksel 
mimarisini olumsuz yönde etkilemiştir.  
 
Yerleşimin özgün niteliğini ne ölçüde koruduğu ve bozulma süreci değerlendirilir.  
Geleneksel yapıların günümüzdeki durumunun yapısal ve mekansal açıdan 
değerlendirilmesi 
 

 Yerleşim ne ölçüde özgün 
 Bozulma varsa  türü  

 Mekansal bozulma (plan ve biçimleniş değişimi) 
 Yapısal bozulma (yapım sistemi ve malzeme değişimi) 
 Yoğunluk artışı (Kat sayısı ya da yerleşim yoğunluğunda artış) 

 Bozulma Oranı 
 Yerleşim genelinde mi? 

 
Yerleşimdeki tarihi evlerde bozulmalar, onarım ihtiyacı, özgüne uygun olmayan 
onarım ve yeni yapılanmalar köy genelinde gözlenebilmektedir.  
 

 Belirli bir bölgede mi? 

EK-3                         KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ 
 
Yerleşim Adı:  UZUNGÖL      

İli   TRABZON 

İlçesi    Çaykara                     

Yerleşimin Özgün Kat Sayısı: (Yerleşimde ağırlı 
olarak görülen kat sayısını belirtir.) 

İki kat 
 
 

Yerleşimin Özgün Çatı Biçimi ve Malzemesi 
(Yerleşime genel karakterini veren yaygın çatı 
biçimi ve malzemesi) 

Beşik Çatı, Hartama, Kiremit 
 

Yerleşimin Plan Tipoloji (Yerleşimdeki geleneksel 
yapıların plan tipleri. Örneğin sofalı, avlulu vb). 

Dış Sofalı  
 
 

Yerleşimdeki Seçkin Yapılar(Yerleşimde yapılar 
arasında işlev ve mimari özellikleri açısından 
farklılık gösteren yapılar. Örnek: Ağa evi, köy odası 
vb.) 

 
 
 
 

Yerleşimdeki Kamusal Yapılar(Cami, okul, 
karakol, kooperatif binası vb.) 

Uzungöl Camii, Belediye Binası, Belediye 
Lojman Binası, Sağlık Evi, Jandarma Karakolu, 
İlköğretim Okulu, Büyükköy Camii, 
Gölbaşı camii 
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Dağlarla çevrili Uzungöl Beldesi’nde eğimin az olduğu alanlar yerleşim merkezi 
olarak seçilmiştir. Yerleşimi üç bölgeye ayırdığımızda birinci bölge eski yerleşim 
alanı olarak belirlenir ve yöreye özgü yüz yıllık evlerin varlığı dikkat çeker. Birinci 
bölgenin karşısındaki ikinci bölge belediye olduktan sonra yapılan çok katlı resmi 
binaların bulunduğu, çarpık yapılaşma ve betonarme binaların olduğu kısımdır. 
Üçüncü bölge ise Orman Genel Müdürlüğü tesislerinin bulunduğu turistik mekanlar 
ve balık çiftliği alanlarıdır.  
 
Uzungöl yerleşiminin, korunmuş doğal ve kültürel nitelikleriyle tercih edilen bir alan 
olması ve bu talebin gerektirdiği koruma planları yapılmadan gerçekleşen gelişme 
beldenin doğal ve taşınmaz kültür varlıkları açısından niteliğini olumsuz etkilediği 
gibi, sosyal açıdan da olumsuz etkiler bırakmıştır. 
 
Sonuç olarak, plansız gelişme süreci gösteren turizm sektörü, Uzungöl beldesinin 
sürdürülebilir mimarisini ve doğal yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bütün 
bu gelişmeler, gerek Uzungöl beldesinde, gerekse çalışma konusu köylerde geri 
dönüşümü olmayan tahribatlara yol açmaktadır. 
 
2.3.4.6.3.2. Yerleşimin Doku ve Plan Özellikleri 
 
Yerleşime ait farklılık ve özelliklerin ayrıntılı şekilde belirtilmesi  
 

 Yerleşim ne ölçüde özgün 
 Yerleşimin araziye yayılma biçimine göre değerlendirme. Örnek: toplu, 

dağınık, seyrek gibi, 
 
Karadeniz bölgesinde yerleşimlerin tamamı meyilli arazide doğaya uygun olarak 
yerleşmiştir. Yerleşim belirli bir form göstermemektedir. Sadece topografyaya 
uyularak yapılaşmaya gidilmiştir. Uzungöl yerleşimi, yerleşim deseni olarak henüz 
bozulmuş değil. Kendi özgün niteliğini korumaktadır. Yerleşimde, dağınık ve 
kümelenmiş olarak yerleşilmiştir. 
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2.3.4.6.3.3. Uzungöl Yerleşim Planı 
 

 
 
Uzungöl yerleşimi, coğrafyası ve topografyası sebebiyle dağınık ve kümelenme 
şekliyle yerleşilmiştir. Uzungöl’ün bulunduğu alan dik dağlarla çevrili olduğu için, 
alanın vadisinde yerleşmiştir. Dağlar hem %60 eğimli dik, hem de ormanla kaplı 
alan olduğun için, yerleşime ve tarıma çok kısıtlı alan kalmaktadır. Bu kısıtlı alanda 
hem yerleşilmiş, hem de tarım yapılmaya çalışılmıştır. 
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 Mahalle kurgusu 
Mahalle kurgusu olarak baktığımızda, ÖÇK Bölgesi içinde sadece bir mahalle 
bulunmaktadır. Buradaki bütün mevkiiler Yeni Mahalle adını almıştır. Uzungöl’ün 
diğer mahalleleri kuzeyde Çaykara’ya doğru uzanan yamaçlarda yer almışlaradır. 
 
ÖÇK Bölgesi içindeki Yeni Mahallede beş mevki bulunmaktadır.  En güneyde 
oteller bölgesi Gölbaşı mevkii, gölün hemen kuzey-batısındaki en eski ve en sık 
yerleşim olan Büyükköy Mevkii, Büyükköy Mevkiinin karşı sırtları Hoca Ali (veya 
Koca Ali) mevkii, en kuzeyde yarısı ÖÇK bölgesi sınırı dışında kalan Filak mevkii 
yer almaktadır. Bunlar içinde en toplu yerleşim Büyükköy Mevkiidir. En sonra 
gelişen ve otel ve motellerin yer aldığı Gölbaşı Mevkii sonradan gelişen alandır. 

 
 Meydanlaşma, sosyal ortak alanların biçimlenmesi, 

Uzungöl’de ticaret Uzungöl Camiinin olduğu bölgede gölün kuzeyinde, 200 metre 
mesafede son bulan bir ticaret bulunmaktadır. Belediye, Karakol ve Sağlık Evi de 
burada derenin kenarında yer almaktadır.  
 
Uzungölde turizmin gelişmesiyle Gölbaşı mevkiinde oteller ve moteller gelişmiştir. 
Bu bölge 900 yatak kapasitesine sahiptir. Otellerin bulunduğu sokakta tesisler 
kendi parsellerinin içinde yol kenarında ticari üniteler oluşturmuşlardır. Yol boyu 
oluşan bu ticaret bir alt merkez konumunda gelişmektedir. Bu yeni oluşan alt 
merkez, özellikle turizme hizmet eden, hediyelik eşyalar satan dükkânlardan 
oluşmaktadır. 
 

 Sokak dokusu, döşeme kaplaması belirtilmesi, 
Uzungöl yerleşiminin ana cadde hariç, sokaklar tamamen toprak, stabilize 
yollardan müteşekkildir. Sadece ana cadde parke taş ile kaplıdır. Ana yolun 
devamı olan Çaykara çıkışı ise asfalt kaplamadır.  
 

   
 
Merkez Ticaret Alanı 
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                           Alt merkez            Büyükköy Mevkiinde Bir Ana Yol 
 

  
                            
                            Bir sokak                                             Bir Sokak 
 

 Yapı topluluğu tipolojisi 
Uzungöl’de evler, dış sofalı ev tipolojisine uygun olarak inşa edilmiştir. Dış sofalı 
evler eğime dik ve manzaraya yönelerek konumlandıkları için yaşam katına 
girişleri eğimin her iki yanından verilmiştir. Eğer yaşam koşullarına göre ahır 
bölümüne ihtiyaç duyulmuş ise bu mekan yapının konumlandığı alanın en alt 
kotunda inşa edilmiştir. 
 

 Saptanan plan tipolojisine uymayan özel örnekler var ise bunların belirtilmesi, 
Uzungöl Beldesi’nde genel olarak dış sofalı ev plan tipi kullanılmış olmakla birlikte, 
araştırma kapsamında  “İç Sofalı Ev” 1 örnek ile 1 adet “Misafir Odası”na 
rastlanmıştır. 
 

 Yerleşme içindeki konumu ve anlamının araştırılması 
İç sofalı evlerde iç hayat bölümünün iki yanında yaşam mekanlarının sıralanmış 
olduğu bir plan düzeni hakimdir. Misafir Odası ise, ağa evlerine gelen misafirlerin 
ağırlandığı tek mekandan oluşan müştemilattır. 
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 Çok katlı yapılar var bunların yerleşme içindeki konumu ve anlamının 
araştırılması 

Beldede yoğun biçimde görülen çok katlı yapılanmanın, bölgede artan turizm 
hareketi, Koruma Amaçlı İmar Planları’nın hazırlanmaması gibi nedenlerle ivme 
kazanan plansız gelişme sürecinden etkilendiği düşünülmektedir. 
 
2.3.4.6.3.4. Yerleşimin Özgün Yapı Sistemi ve Kullanılan Malzeme 
 
Yerleşimde geleneksel olarak kullanılan yaygın yapı sistemleri ve yapı 
malzemeleri özelliklerinin yerleşim özelinde ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, 
 

 Genele uymayan varlıkların belirlenmesi 
Yerleşimin geleneksel yapı sistemi çevre koşullarından ve doğadan yararlanılarak 
oluşturulan özgün mimari ve kullanılan malzeme ve yapım tekniği ile yakından 
ilintilidir. Mesela eğimin fazla olduğu bölgedeki evlerin ön cephelerine, güneş 
ışığından daha iyi faydalanabilmek amacıyla sofa/hayat bölümlerini yerleştirilmiştir.  
Kullanılan malzeme de yörede bulunan malzemelerle paralellik gösterdiği için 
ahşap ön plana çıkmaktadır. 
 

 Yaygın yapı sistemin tanımlanması, az görülen özgün yapı örnekleri var ise 
yerleşim içindeki özellik ve konumlarının açıklanması.  

Konutların taşıyıcı sistemi, taş ve ahşap malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. 
Evler, bodrum katların eğim yönündeki bina duvarları ve temellerinde, taş 
malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Bodrum katının üstündeki yaşam katı olan 
bölümlerde ise, çatma ahşap tekniği kullanımı tercih edilmiştir. Taşıyıcı sistemle 
ilgili ayrıntılı bilgi, Mimari Analiz raporunun “e. Yapım Sistemi” bölümünde 
verilmiştir. 
 

 Geleneksel malzeme temini ve yapı ustası bulma hususunda zorluklar var ise 
ayrıca belirtilmesi 

Geleneksel malzeme temini ve yapı ustası bulma konusunda zorluk yaşandığı, 
köyde yakın geçmişte ve günümüzde gerçekleştirilen onarım çalışmalarının ve ek 
yapıların kalitesinin düşüklüğünden anlaşılmaktadır. Ekonomik sıkıntılar, koruma 
bilinci eksikliği gibi nedenlerle koruma konusuna gereken önem verilmemektedir. 
 
2.3.4.6.3.5. Yerleşimin Tarihsel İzi ve Özellikli Doğası 
 

 Yerleşim veya yakın çevresinde yaşanmış tarihi bir olay 
Uzungöl’de tarihi etkileyecek yaşanmış bir olaydan bahsedilmemiştir. Ancak, 
bölgenin özellikli doğası açısından buraya özgü önemli olaylar yaşandığı, buranın 
geçmişini bilen yaşlılardan öğrenilmiştir. 
Bu bölgede daha önceleri herkesin keçisi ve tekesi olduğu ve bölgede 200 kadar 
at ve katırın olduğu söylenmektedir. At ve katırlar, yaylalara veya yaylalardan 
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aşağılara yük taşımakta kullanıldığı için çok değerli ve pahalı imişler. Uzungöl’de 
seferberlikte 26 haneden 22 şehit verildiği bilinmektedir. Şehitlerin evlatları onların 
isimleriyle anılmışlardır. 
 
Mısır tarlalarını ayıdan korumak için çok hikâyeler anlatılmaktadır. Ayıları ses ile 
korkutmak için, akan su kovayı doldurdukça aşağı giden kütük düzeneği ayıları 
ürküten bir ses çıkartmaktadır. Yöre halkı bu düzenek sayesinde mısırlarını 
korumaya çalışmışlardır. Yayladaki insanlar da, çalışma ekibimize, mısırını yiyen 
ayıları yasak olduğu için vuramamaktan yakınmışlardır. Önceleri güvenli bir yer 
olduğu için kapılarını kapatma ihtiyacı dahi duymamışlardır. Halen herkesin 
birbirine güven duyduğu bir yerleşim alanı diyebiliriz.  
 
Bölgede tahminen 200 ayı, 300 dağ keçisi ve 400 karaca, ceylan bulunduğu 
söylenmektedir.  
 
Yaylalardaki değirmen taşlarının getirilmesi ayrı bir hikaye olarak bizlere 
aktarılmıştır. Yaylalardaki değirmen taşları Bayburt’tan 20 kişi taşıyarak 
getirirlermiş. On kişi önde, onkişi arkada, taşın üstünde de kavalcı otururmuş. 
Kavalcı müziği ile taşıyanlara ritim tutar ve onları oyalarmış. Yayla yolunda 5-6 
saat gidilir, 5-6 saatte gelinir imiş. Düzlük yerlerde durularak mola verilir ve hatta 
horon tepilirmiş.  
 
Eski dönemlerde, (40-50 sene önceleri) 15 000 koyun, 5000 inek bulunduğu 
söylenmektedir. Şimdi ise 50 koyun, 150 inek bulunduğu ifade edilmektedir. Bu 
bölgede özellikle yaylalarda hayvancılık çok önemlidir. Hayvanlar evin alt kısmında 
ahırda barındırılmaktadır. Hayvanların evin alt kısmında kalması, yaşayan ev 
halkına da fayda sağlamaktadır. Hayvanın alt katta yaşaması, kışın hem ısı 
yaratmakta ve evin ısınmasını sağlamakta, hem de ev halkı hayvanın etinden ve 
sütünden yararlanma imkânı bulmaktadır. Hayvanı olmayanın kışın yaylada 
konaklaması mümkün olamamaktadır.   
 
Hayvanların yaylalarda barındırmanın sebebi, yayalar ormanların bittiği noktalarda 
başlamaktadır (2000 metre kotunun üzerinde). Bu da otlak alanların başladığı 
noktalar anlamına gelmektedir. Yaz aylarında bu yaylalarda hayvanları otlatma 
imkanı bulunmaktadır. Ancak, Uzungöldeki hayvanları beslemek için ise, 
yaylalardan toplanan otların sırtlarda aşağı indirilmesi gerekmektedir. Bu yakın 
zamana kadar otlar sırtta indiriliyordu. Ancak, araç ulaşımının sağlanması ile 
şimdilerde yola yakın olanların otlarını araçlarla indirme imkânı bulunmaktadır. 
 

 Yerleşimde önem verilen tören veya kutlama günü 
Uzungölde henüz oturmuş bir kutlama bulunmamaktadır. Ancak, gelen talepler 
doğrultusunda Mayıs-Haziran aylarında yamaç paraşütü etkinlikleri yapılmaktadır. 
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Bunun yanı sıra, sezon başında Uzungöl Şenlikleri, Turnalı Yaylasında da Turnalı 
Şenlikleri yapılmaktadır.  
 

 Yerleşimin kendisinin ya da içinde bulunduğu bir yapının taşıdığı önem 
Uzungölde Osmanlı döneminden kalma tarihi köprü dışında kenti simgeleyecek 
yapı bulunmamaktadır. Tamamı ahşaptan yapılmış Gölbaşı Camii nitelik olarak 
özellik taşımaktadır. Bunların dışında, Uzungöl doğası ve yaylaları ile önem 
taşımaktadır. 
 

 Yerleşme çevresinde bulunan ve yerleşmeye farklı bir nitelik katan doğal 
özellikler (Örnek: Ilıca, kaplıca, mesire yeri, doğal plaj vb.) 

 
Uzungöl doğası ve yaylaları ile önem taşımaktadır. Çevredeki önemli yaylalar 
şöyledir; 

- Arpaözü yaylası, 
- Demirkapı yaylası, 
- Kuti Yaylası, 
- Şekersu Yaylası 

 
 
2.3.4.6.3.6. Gözlem ve Değerlendirme 
 

 Yerleşimin mimari ve sosyal özgünlüğünü koruma durumunun ve 
potansiyelini değerlendirilerek, olası tehlikelerin belirtilmesi. Özellikle 
özgünlüğünü koruyan yerleşmelerin yakın gelecekte bunu devam 
ettirebilme olasılıklarının değerlendirilip, tehlike durumlarının ve korunması 
gerekli “verilerin” öneminin belirlenmesi, kapsamlı belgeleme ve koruma 
amaçlı çalışmaların başlatılmasına olanak sağlanması açısından yararlı 
olacaktır.  

 
 Belde merkezinde yapılan düzensiz yapılaşma özgün mimari dokuyu 

bozmuştur. Bunun yanı sıra çok katlı yapılar, onarım sırasında betonarme 
sistem ve tuğla, briket kullanımı, plan özelliklerini de bozmuştur. Dış 
cephelerde yerel mimariye uygun olması düşüncesiyle, tipolojik özelliklere 
uymayan dekor niteliğinde ahşap malzeme kullanıldığı da görülmektedir.  

 
 
2.3.4.6.3.7. Fotoğraf Klasörü 
 

 Yerleşim genel görünümü 
 Meydan, Sokak Dokusu, Anıtsal Nitelikli Yapılar, Özgün Belirleyici Yapılar, 

Yapı topluluğu gibi detayları gösteren fotoğraflar 
 Yerleşim Peyzaj Özelliliğini yansıtan fotoğraflar 
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2.3.4.6.3.8. Genel Görünüm 
 

 
Uzungöl’ün Tepeden Görünümü 
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2.3.4.6.3.9. Uzungöl Merkez Fotoğrafları 
 

 
Uzungöldeki En Dominant Yapı; Uzungöl Camii 
 

 
Belediye Binası 
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Belediye Lojman Binası (4 Katlı) 
 

 
Tarihi Köprü 
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Merkez Ticaret 
 

 
Merkez Ticaret (Meydan Oluşmamıştır) 
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Ticaret merkezi 
 

 
Gölbaşı Mevkii / Turizm Tesislerinin Bulunduğu Caddede Oluşan Ticaret Alt Merkezi 
 



 

 165

 
Turistik Tesislerin Bulunduğu Sokak 
 

 
Gölbaşı Mahallesinde Bir Turistik Tesis 
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Turistik Tesislerin Birinden Bir Görünüm 
 

 
Turiztik Tesislerin Bulunduğu Bölgeden Genel Bir Görünüm 
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Uzungöl ve Göl Çevresinden Bir Görünüm 
 

 
Göl Çevresinden Bir Görünüm 
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Büyükköy Mevkii Fotoğrafları 
 

 
Büyükköyün Karşıdan Bir Görünümü 
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Büyükköy Mevkii 
 

 
Büyükköy Cami 
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Büyükköy İçi 
 

 
Büyükköyde Bir Ev 
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Büyükköy’de Bir Sokak 
 

 
Büyükköy’de Yeni Bir Evden Görünüm 
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Büyükköy’de Yeni Bir Ev 
 

 
1964 Yılında Uzungöl 
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2.3.4.6.4. Yaylaönü Kırsal Yerleşim Envanteri 
 
EK-3                         KIRSAL YERLEŞİM ENVANTERİ 
 
Yerleşim Adı:  Yaylaönü     

İli   TRABZON 

İlçesi    Çaykara                     

Yerleşimin Özgün Kat Sayısı: (Yerleşimde 
ağırlı olarak görülen kat sayısını belirtir.) 

İki kat 
 
 

Yerleşimin Özgün Çatı Biçimi ve 
Malzemesi (Yerleşime genel karakterini veren 
yaygın çatı biçimi ve malzemesi) 

Beşik Çatı, Hartama 
 
 

Yerleşimin Plan Tipoloji (Yerleşimdeki 
geleneksel yapıların plan tipleri. Örneğin 
sofalı, avlulu vb). 

Dış Sofalı  
 
 

Yerleşimdeki Seçkin Yapılar(Yerleşimde 
yapılar arasında işlev ve mimari özellikleri 
açısından farklılık gösteren yapılar. Örnek: 
Ağa evi, köy odası vb.) 

 
 

Yerleşimdeki Kamusal Yapılar(Cami, okul, 
karakol, kooperatif binası vb.) 

Bir Cami 
 

 
2.3.4.6.4.1. Yerleşimin Mimari Özgünlük Durumu 
 
Yerleşim yeri ve konumu bakımından yayla özelliği taşıyan bu köyde yaşayan 
kişilerin ihtiyacı ve koruma bilinci eksikliği gibi nedenlerle, mimari yapıların 
özgünlüğü açısından plansız ve yeterli kontrol sağlanamayan bir süreç içerisine 
girilmiştir. Bu durum söz konusu yerleşmelerin geleneksel mimarisini olumsuz 
yönde etkilemiştir.  
 
Yerleşimin özgün niteliğini ne ölçüde koruduğu ve bozulma süreci değerlendirilir. 
Geleneksel yapıların günümüzdeki durumunun yapısal ve mekansal açıdan 
değerlendirilmesi 
 

 Yerleşim ne ölçüde özgün 
 Bozulma varsa  türü  

 Mekansal bozulma (plan ve biçimleniş değişimi) 
 Yapısal bozulma (yapım sistemi ve malzeme değişimi) 
 Yoğunluk artışı (Kat sayısı ya da yerleşim yoğunluğunda artış) 

 Bozulma Oranı 
 Yerleşim genelinde mi? 
 Belirli bir bölgede mi? 

 
Yerleşimdeki tarihi evlerde bozulmalar ve onarım ihtiyacı yapıların hemen hemen 
tümünde gözlenebilmektedir. 
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2.3.4.6.4.2. Yerleşimin Doku ve Plan Özellikleri 
 
Yerleşime ait farklılık ve özelliklerin ayrıntılı şekilde belirtilmesi  
 

 Yerleşim ne ölçüde özgün 
 Yerleşimin araziye yayılma biçimine göre değerlendirme. Örnek: toplu, 

dağınık, seyrek gibi,   
 
Yaylaönü köyü, çığ tehlikesi altında kalan bir yerleşim olduğu için, burada yaşayan 
hak sahiplerine taşınmaları için başka yerlerden yer tahsis edilmiştir. Ayrıca, 
tehlikeli alan olduğu için 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında da yerleşim yeri 
olarak gösterilmemiştir. Bunlara rağmen halk burada yaşamaya devam etmektedir.  
 
Diğer köylerden daha eğimli arazide kurulu olan Yaylaönü yaylası, coğrafyası ve 
topografya nedeniyle dağınık, kümeler halinde yerleşilmiştir.    
 
2.3.4.6.4.3. Yaylaönü Yerleşim Planı 
 

 
 
Uydu görüntüsünde de görüleceği gibi, eğimden dolayı, her kümeye ayrı yol 
uzanmaktadır. Araç yolu olarak kümelere sadece bir yol gitmektedir. Evlere ulaşım 
ise patika yollarla sağlanmaktadır.  
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 Mahalle kurgusu 
Yaylaönünde mahalle kurgusu oluşmamıştır. Ancak, fiziki nedenlerden dolayı 10-
15 hane olarak ayrılan konutlar, 6-7 kümeye bölünmüşlerdir. Yaylaönü 
yerleşiminin en alt kotu (rakımı) 1720 iken, yerleşimin en üst kotu 1920’yi 
göstermektedir. Köy yerleşiminin kendi içindeki kot farkı 220 metredir.     

 
 Meydanlaşma, sosyal ortak alanların biçimlenmesi, 

Yaylaönünde sosyal tesis olarak sadece bir cami bulunmaktadır. Cami dışında bir 
ortak sosyal tesis oluşmamıştır. Yine bu yerleşim de yayla evleri olarak 
kullanılmakta olduğu için diğer ortak fonksiyonlar oluşmamıştır, ihtiyaç 
duyulmamıştır.  
 

 Sokak dokusu, döşeme kaplaması belirtilmesi, 
Yaylaönü yerleşimine standardı çok düşük, bir toprak ve kayalık orman yolu ile 
ulaşılmaktadır. Bu ulaşım yolunun dışında yol bulunmamaktadır. Topografya 
müsaade etmediği için evlere patika yollarla ulaşım sağlanmaktadır. Köye gelen 
ana yolun bir kısmı, kaymaması için beton dökülmüştür. 
 

Yaylaönü Yerleşim Deseni  
 K 

Kümelenmeler 
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       Bir Kümelenmiş Evler Topluluğu  Yukarıdan Aşağı Mahallelere Bakış 
 

  
       Bir Eve Ulaşım Sağlayan Patika Yol                                Evlerin Tepeden Görünümü 
 

    
                         Yamaçta Evler                                              Evlerin Tepeden Görünümü 
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          Yamaçta Evlerin Konumu            Yaylaönü Camiinin Yukarıdan Görünümü 
 

  
                  Köy Içi Ulaşım Yolları                                                       Köy İşi Ulaşım 
 

  
    Evlere Ulaşım Sağlayan Patika Yollar                      Yamaçta Evler 
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Evlerin Araziye Konumu 
 

 Yapı topluluğu tipolojisi 
Yapı topluluğu, dış sofalı ev tipolojisine uygun olarak inşa edilmiştir. Dış sofalı 
evler eğime dik ve manzaraya yönelerek konumlandıkları için yaşam katına 
girişleri eğimin her iki yanından verilmiştir. Eğer yaşam koşullarına göre ahır 
bölümüne ihtiyaç duyulmuş ise bu mekan yapının konumlandığı alanın en alt 
kotunda inşa edilmiştir. 
 

 Saptanan plan tipolojisine uymayan özel örnekler var ise bunların belirtilmesi, 
Yerleşimde genel olarak dış sofalı ev plan tipi kullanılmıştır. 
 

 Yerleşme içindeki konumu ve anlamının araştırılması 
 

 Çok katlı yapılar var bunların yerleşme içindeki konumu ve anlamının 
araştırılması 

Köy merkezinde, az sayıda yeni bina olmakla birlikte, çok katlı, modern tarzda inşa 
edilmiş yapı bulunmamaktadır.   
 
2.3.4.6.4.4. Yerleşimin Özgün Yapı Sistemi ve Kullanılan Malzeme 
 
Yerleşimde geleneksel olarak kullanılan yaygın yapı sistemleri ve yapı 
malzemeleri özelliklerinin yerleşim özelinde ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, 
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 Genele uymayan varlıkların belirlenmesi 
Yerleşimin geleneksel yapı sistemi çevre koşullarından ve doğadan yararlanılarak 
oluşturulan özgün mimari ve kullanılan malzeme ve yapım tekniği ile yakından 
ilintilidir. Mesela eğimin fazla olduğu bölgedeki evlerin ön cephelerine, güneş 
ışığından daha iyi faydalanabilmek amacıyla sofa/hayat bölümlerini yerleştirilmiştir.  
Kullanılan malzeme de yörede bulunan malzemelerle paralellik gösterdiği için 
ahşap ön plana çıkmaktadır. 

 
 Yaygın yapı sisteminin tanımlanması, az görülen özgün yapı örnekleri var ise 

yerleşim içindeki özellik ve konumlarının açıklanması.  
Konutların taşıyıcı sistemi, taş ve ahşap malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. 
Evler, bodrum katların eğim yönündeki bina duvarları ve temellerinde, taş 
malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Bodrum katının üstündeki yaşam katı olan 
bölümlerde ise, çatma ahşap tekniği kullanımı tercih edilmiştir. Taşıyıcı sistemle 
ilgili ayrıntılı bilgi, Mimari Analiz raporunun “e. Yapım Sistemi” bölümünde 
verilmiştir. 
 

 Geleneksel malzeme temini ve yapı ustası bulma hususunda zorluklar  var 
ise ayrıca belirtilmesi 

Geleneksel malzeme temini ve yapı ustası bulma konusunda zorluk yaşandığı, 
köyde yakın geçmişte ve günümüzde gerçekleştirilen onarım çalışmalarının ve ek 
yapıların kalitesinin düşüklüğünden anlaşılmaktadır.  Ekonomik sıkıntılar, koruma 
bilinci eksikliği gibi nedenlerle koruma konusuna gereken önem verilmemektedir. 
 
2.3.4.6.4.5. Yerleşimin Tarihsel İzi ve Özellikli Doğası 
 

 Yerleşim veya yakın çevresinde yaşanmış tarihi bir olay 
Yaylaönünde tarihi etkileyecek yaşanmış bir olaydan bahsedilmemiştir. Ancak, 
yerel halktan alınan bilgiye göre, burada genellikle mısır yetiştirilmektedir. Bu 
nedenle ayılar da bu mısırlara dadanmaktadır. Ayı vurmak yasak olduğu için, 
mısırları ayılar tarafından talan edilmekte ve halk da müdahale edememektedir. Bu 
sebeple şikâyette bulunmuşlardır. 
 

 Yerleşimde önem verilen tören veya kutlama günü 
Yaylaönünde yapılan herhangi bir kutlama günü bulunmamaktadır.  
 

 Yerleşimin kendisinin ya da içinde bulunduğu bir yapının taşıdığı önem 
Özgün ahşap yapıların dışında bir tarihi önem taşımamaktadır.    
 

 Yerleşme çevresinde bulunan ve yerleşmeye farklı bir nitelik katan doğal 
özellikler (Örnek: Ilıca, kaplıca, mesire yeri, doğal plaj vb.) 

Bu Yaylaönü yolu takip edildiğinde yukarı yaylalara çıkılmaktadır.  
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2.3.4.6.4.6. Gözlem ve Değerlendirme 
 
Yerleşimin mimari ve sosyal özgünlüğünü koruma durumunun ve potansiyelini 
değerlendirilerek, olası tehlikelerin belirtilmesi. Özellikle özgünlüğünü koruyan 
yerleşmelerin yakın gelecekte bunu devam ettirebilme olasılıklarının 
değerlendirilip, tehlike durumlarının ve korunması gerekli “verilerin” öneminin 
belirlenmesi, kapsamlı belgeleme ve koruma amaçlı çalışmaların başlatılmasına 
olanak sağlanması açısından yararlı olacaktır.  
 
2.3.4.6.4.7. Fotoğraf Klasörü 
 

 Yerleşim genel görünümü 
 Meydan, Sokak Dokusu, Anıtsal Nitelikli Yapılar, Özgün Belirleyici Yapılar, 

Yapı topluluğu gibi detayları gösteren fotoğraflar 
 Yerleşim Peyzaj Özelliliğini yansıtan fotoğraflar 

 
2.3.4.6.4.8. Genel Görünüm 
 

 
 
Yaylaönü’nden Genel Bir Görünüm 
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Yaylaönü Yerleşimi’nden Bir Görünüm 
 

 
 
Yaylaönü’nde Yamaçtaki Evler 
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Çığ Riski Taşıyan Sırt 
 

 
Yerleşimin Aşağı Mahalleden Görünümü 
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Yaylaönü’nden Genel Bir Görünüm  
 

 
Yaylaönü Aşağı Mahalle’nin Tepeden Bir Görünümü 
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Yamaçta Bulunan Evlerden Bir Görünüm 
 

 
Yamaçta Bulunan Evlerden Bir Görünüm 
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Yamaçta Bulunan Evlerden Bir Görünüm 
 

 
Yamaçta Bulunan Evlerden Bir Görünüm 
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2.3.5 Yerleşimlerin Kentsel Özelliklerinin Araştırılması 

Uzungöl, 2872 Sayılı Çevre Kanununun 9. maddesine istinaden, 25.12.2003 
tarih/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 07.01.2004 gün ve 25339 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Uzungöl Özel 
Çevre Koruma Bölgesi Trabzon ilinin, Çaykara ilçesine bağlı dört yerleşimi 
kapsamaktadır. Bunlar, Uzungöl Beldesi, Arpaözü, Demirkapı ve Yaylaönü 
köyleridir. Uzungöl Beldesi Karadeniz kıyısında bulunan Of ilçesine 49 km, 
Trabzon iline 99 km mesafede yer almaktadır.  
 

 
 
Şekil 2.3.5.1. Vadiye Kuzeyden Bakış 
 
09.08.2007 tarihinde Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane 
illerine ait 1/100000 ölçekli Doğu Karadeniz Çevre Düzeni, Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  
 
Kurum tarafından hazırlanan 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı ise 2009 yılında 
yine Kurum tarafından onaylanmıştır.  
 
İller bankası tarafından hazırlanan Uzungöl 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
ise 22.01.2008 tarihinde Ö.Ç.K.K. Başkanlığınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
Ancak, yapılan itirazlar sonucu dava açılmış ve uygulama imar planı iptal 
edilmiştir. Şu anda Uzungölün yürürlükte olan bir 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı bulunmamaktadır.  
 

ÖÇKB Sınırı 



 

 187

Çevre düzeni planında yerleşim yerlerindeki yapılaşmalar için getirilmiş 
kararların bazıları aşağıdaki gibidir; 

UZUNGÖL ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE 
DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ                             
…………………. 
5. Özel hükümler 
5.1. İmar planı onaylı alanlar:  
Bu alanlarda Ö.Ç.K.K. tarafından onaylanmış nazım imar planları ve uygulama 
imar planları ve plan hükümleri geçerlidir.  
5.2. Kırsal yerleşim ve kırsal gelişme alanları: 
Bu alanlarda yapılacak tüm bina ve tesisler için ilgili yerel idareden inşaat ve iskân 
ruhsatları alınması zorunludur. 

1. Bu alanlarda, konut, turizm tesisi, kırsal pansiyon, günübirlik tesis, ticaret 
gibi kullanımlar yer alabilir. Bu yapılar sit alanlarının içinde olması halinde 
k.t.v.k.b.k. nun görüşü alınarak belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili 
belediyesince bu alanlar dışında valilik tarafından ruhsatlandırılır. 

2. Okul, sağlık ocağı, ibadet yeri, karakol, köy konağı gibi kamu hizmetine 
yönelik yapıların yer seçimi ö.ç.k.k.b. nın ve sit alanlarının içinde olması 
halinde, k.t.v.k.b.k. nun görüşü alınmak kaydıyla belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde ilgili belediyesince bu alanlar dışında valilik tarafından 
ruhsatlandırılır. 

3. Bu alanlarda yapılaşma şartları; 
Konut, pansiyon ve günübirlik kullanımlarında; 
En fazla t.a.k.s.= 0.20 
En fazla k.a.k.s.= 0.40 
En küçük ifraz= 400m2 
En fazla yapı yüksekliği=6.50 m. Dir (2 kat) 
Parsel; 200 m2 -400 m2 arasında ise yapı taban alanı = 80m2 yi 
  400 m2- 600 m2 arasında ise yapı taban alanı =120 m2 yi 

 
600 m2 ve üzerinde ise taks:0.20 yi geçmeyecek şekilde uygulanır.ancak parselde 
birden fazla yapı yapılmak istenmesi halinde parsel alanının 400 m2 ye 
bölünmesinden elde edilecek tam sayı kadar yapı yapılabilir ve her bir yapının 
taban alanı her durumda 140m2 yi geçemez. 

Turizm tesisi yapılması halinde; 
İmar planı yapılması zorunludur. Bu planlarda yapılanma koşulları aşağıda 
verilen değerleri geçemez. 
Emsal=0.60 
En küçük parsel=2000 m2 

           En fazla yapı yüksekliği=10.50 m.(3 kat)  dir. 
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ARAZİ KULLANIŞ VE PLAN KARARLARI 

1. Uzungöl beldesine ait yapılan 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama 
imar planı İller Bankası tarafından hazırlanmış ve Ö.Ç.K.K.B’ ca  22.01.2008 
tarihinde onaylanmıştır. 

2. Orman kadastrosu alınmış, orman sınırları planda belirtilmiştir. 
3. Mera vasfındaki alanlar Tarım İl Müdürlüğü Mera Komisyonunca tescil 

edilmiş meraların sınırları çevre düzeni planına aktarılmıştır. Mera kanunu 
gereği mera alanlarındaki evler yaylalar, mezarlar, planda yerleşim alanı 
olarak gösterilmemiştir. Bu kapsamda yer alan yaylalar; Multat, Derindere, 
Celepçayır, Kuti, Büyük, Arpaözü’dür. 

4. Botaş boru hattı işlenmiş ve bu hattın 50 m sağında ve 50 m solunda 
yapılacak faaliyetler ile boru geçişlerinde Botaş’ın görüşü alınacaktır. 

5. 2000-2500 m rakımlı alanlarda bulunan tescilli alanlar planda doğal karakteri 
korunacak alan( dağ çayırı) olarak planlanmıştır. Bu alanlarda bölgenin 
estetik durumu ve dağ horozlarının yaşam alanları korumaya çalışılmıştır. 

6.  Arpaözü Köyü ve Demirkapı köyünde mevcut durum göze alınarak kırsal 
yerleşim alanı ve kırsal gelişme alanı belirlenmiştir. Yaylaönü köyü afete 
maruz kaldığından yerleşme verilmemiştir. 

7. Özel mülkiyete konu olan yayla ve mezralarda mevcut yapılar dikkate alınmış 
ve bu alanlar korunmuştur. Bu mezralar; Şalgam mezrası, Kreni mezrası, 
Lustram mezrası, Plati mezrası, Garip mezrası ve Küçük yayladır. 

8. Uzungöl özel çevre koruma bölgesinin güneyinde yer alan Karagöl, Balıklıgöl, 
Aygırgöl, Gömergöl, Buzlugöl, çevre düzeni planında işlenmiş ve koruma 
altına alınmıştır. Bu alanda 2 adet günübirlik alan kullanım önerilmiştir.  

9. Uzungöl beldesinde mevcut olan turizm faaliyetlerinin desteklediği tur 
güzergahı belirlenmiştir. Bunlar: Uzungöl-Lustram, Uzungöl-Dorinori, 
Uzungöl-şerahhocaali’dir. Ayrıca Uzungöl-Karastar yaylası arasına teleferik 
hattı planda belirtilmiştir. 

10. Bölgenin biyolojik çeşitlilik projesi çalışmaları halen devam etmekte olup 
sınırlarına göre ‘ hassas zon’’ kararı alanda oluşturulucaktır. 

11. Uzungöl yerleşiminin çevresinde teleferik hattı(Uzungöl-Lustram, Uzungöl-
Dorinori, Uzungöl-Şerahhocaali.)-tur güzergâhlarına belli noktalarda, 
günübirlik noktalar belirlenmiş olup bu çevredeki günübirlik kullanıma yönelik 
faaliyetler önem taşımaktadır.  

12.  Bölgede konaklama sayılarının artmasına yönelik tedbirler alınmış. Özellikle 
bölgede yer alan turistlere günübirlik faaliyet yürüyüş parkurları, çevre turları, 
konaklanan tesislerin niteliklerinin artırılması, teleferik hattı, rekreatif amaçlı 
faaliyetlerin sunulması gibi kararlar alınmıştır. 
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Şekil 2.3.5.2. Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı

UZUNGÖL 

Demirkapı 
 

Yaylaönü Arpaözü 
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Çevre Düzeni Planında, mevcut planı olan yerlerin kendi plan hükümleri geçerlidir 
hükmü getirilmiştir. Bölgede sadece Uzungöl Belediyesinin planı mevcut olup, 
beldede kendi plan kararlarının uygulanması gerekmektedir. Ancak, Mahkeme 
kararı ile iptal edilen plan, yapılacak değişikliklerle yürürlüğe girene kadar imar 
uygulamaları durdurulmuştur.   
 
Planı olmayan yerleşmeler için genel yapılaşma koşulları getirilmiştir. Bu kararlar, 
planda tanımlanan kırsal meskûn ve gelişme alanları için geçerlidir. Kırsal yerleşim 
olarak Demirkapı ve Arpaözü köyleri tanımlanmıştır. Yaylaönü köyü çığ tehlikesi 
altında olduğu için yerleşim lekesi konmamıştır. Buradaki hak sahiplerine alanı terk 
etmeleri için başka yerlerden arazi tahsisi yapılmıştır. Ancak, vatandaş köyü henüz 
terk etmemiştir.    Özel mülkiyete konu olmuş, yapılaşmaların bulunduğu mezralar 
da yerleşim alanı olarak tanımlanmıştır. Bu mezralar; Şalgam mezrası, Greni 
mezrası, Lustram mezrası, Plati mezrası, Garip mezrası ve Küçük yayladır. 
 
Uzungöl Beldesinde bulunan yapay gölün deniz seviyesinden yüksekliği 1111 m 
dir. Beldenin yaygın yerleşimi 1112 ila 1200 kotları arasındadır. Diğer 
yerleşimlerden Yaylaönü 1720 m ila 1940 m, Demirkapı 1830 m ila 2130 m, 
Arpaözü ise 1960 m ila 2140 m kotları arasında yerleşmişlerdir.  
 

 
 
Şekil 2.3.5.3. Vadiye Güneyden Bakış 
 
Görüldüğü üzere üç köy de 1700 metre rakımın üzerinde bulunmaktadır. 
Karadeniz kıyısında bulunan Trabzon ve diğer yerleşimlerin hepsi yaz aylarında 
yüksek nem altında kalmaktadır. Bu da kıyıdaki yaşamı zorlaştırmaktadır. Bu 
sebeple, kıyı yerleşimdeki insanlar yaz aylarında serinlemek için yaylalara çıkma 
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ihtiyacı hissetmektedirler. Kış aylarında Karadeniz kıyısındaki veya başka 
kentlerde yaşayan halk, yaz aylarında yukarı yaylalarda yaşamayı tercih 
etmektedirler. Bu sebepten dolayı, özellikle Demirkapı, Arpaözü ve Yaylaönü 
köyleri %90 yaylak olarak kullanılmaktadırlar. Yayla olarak kullanılan bu 
yerleşimlerde, ihtiyaç duyulmadığı için sosyal donatı hizmetleri yer almamıştır. Dini 
tesis dışında, sağlık evi, ilköğretim okulu, karakol gibi sosyal tesisler oluşmadığı 
gibi, ticari fonksiyonlar da oluşmamıştır, kentsel bir özellik göstermemektedirler. 
Herkes haftalık ve aylık ihtiyacını Uzungölden veya Çaykaradan sağlamaktadır. 
Uzungöl yerleşiminin rakımı da yüksek olduğu için, burayı yayla olarak kullananlar 
da bulunmaktadır. Bu yaylalar özellikle, Uzungöllü olup ta dışarıya yerleşmiş halk 
tarafından kullanılmaktadır. Arpaözü ve Demirkapı köyleri yayla olarak 
kullanılmaktadır, ancak, bu köylerin de daha yukarılarında ayrıca yaylaları da 
bulunmaktadır. Turistler daha ziyade bu yukarı yaylalarla ve göllerle 
ilgilenmektedirler. 
 
Tablo 2.3.5.1. Köylerin Hane Sayıları* 
 
MEVKİİ HANE ADEDİ 
Arpaözü Köyü  70 
Arpaözü Yaylası 20 
A. Demirkapı Köyü 66 
Demirkapı Küçük Yayla 21 
Y. Demirkapı Köyü 98 
Demirkapı Büyük Yayla 63 
Multat Köyü  35 
Multat Yaylası 82 
Şekersu Köyü Derindere Yaylası 8 
Garip Mezrası 6 
Çelep Çayırı 17 
Greni Komları 33 
Hocaali Komları 18 
Haros Komları  24 
Dornorim Mezrası 18 
Plati Mezrası 28 
Lustra  43 
Yaylaönü Köyü 70 
Gudi Yaylası 30 
Toplam  750 
*Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi, Çevre Düzeni Planı Açıklama Raporu, Ankara, 2009 
 
 
2.3.5.1. Uzungöl Kentsel Özellikleri 
 
 Uzungöl kenti tamamen Haldizen deresinin bulunduğu dar vadiye, doğaya uygun 
olarak yerleşmiştir. Yerleşim belirli bir form göstermemektedir. Sadece araziye, 
topografyaya uyularak, daha az eğimli alanlara vadi boyunca yapılanmıştır. 
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Uzungölde kentsel, yerleşim desen özelliği bir tek Büyükköy mevkiindeki 
yerleşimde görülmektedir. Toplu olarak hafif meyilli araziye yaslanmış olan bu 
mahalle, en toplu yerleşim olarak gözükmektedir. Bunun dışında kent, dağınık ve 
kümelenmiş olarak gelişmiştir. 
 
Uzungöl kenti, bulunduğu alanın dik dağlarla çevrili olması nedeniyle, bulunduğu 
alanın vadisinde yer almıştır. Dağlar hem %60 eğimli dik, hem de ormanla kaplı 
alan olduğun için, yerleşime ve tarıma çok kısıtlı alan kalmaktadır. Halk bu kısıtlı 
alanda hem yerleşmeye çalışmış, hem de tarım yapmaya çalışmıştır.  
 
Uzungölün kent yapısında, ada sistemi ve düzgün yol düzeni, bulunmamaktadır. 
Sadece Gölbaşı mevkiinde, düz arazi olduğu için bahçe düzeninden ve yol 
düzeninden bahsetmek mümkün olmaktadır. Diğer mevkiiler, Büyükköy, Hoca Ali, 
Filak ve İnceli mevkii eski dokunun hakim olduğu eğimli arazilerdir.  
 

 
 
Şekil 2.3.5.1.2. Uzungöl Yükseklik Durumu 
 
 
Uzungöl’de ticaret çok gelişmemiştir. Merkez ticaret alanı, gölün kuzeyinde yol 
boyunca devam eden, 200 metre mesafede son bulan alan olarak 
tanımlanabilmektedir. Ticaretin zayıf olmasının sebebi, İlçe merkezi Çaykaranın 20 
km mesafede, Of ilçesinin de 49 km mesafede olmasından kaynaklanmaktadır.  

Yükseklik 
1112m 

Yükseklik 
1200 m 

Uzunluk 2500 m 
Yükseklik 
1145m 

ÖÇKB Sınırı 
Yükseklik 990 m 
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Uzungölde ticaret gelişmemiştir ancak turizm gelişmiş ve bunun meyvelerini 
almaya başlamışlardır. Gölün güneyinde, Gölbaşı mevkiinde oteller ve moteller yer 
almıştır. Uzungöl 53 tesis ile 1537 yatak kapasitesine sahiptir. Ayrıca, ferdi olarak 
evlerin odalarını turistlere pansiyon olarak verenler de bulunmaktadır. Beldenin 
restoran kapasitesi ise 1824 dür. Otellerin restoran kapasitelerinin fazla olmasının 
sebebi, günübirlik gelen turistlerin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 
Yaylalarda bulunan Karagöl, Balıklıgöl, Aygırgöl, Gömergöl ve Buzlugöl yerli ve 
yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Uzungölde konaklayan turistler için 
yaylalara ve göllere minibüslerle turlar düzenlenmektedir. Yayla yollarının dar ve 
vasıfsız orman yolu olması nedeniyle, minibüslerden büyük araçlar bu yollarda 
çalışamamaktadır.    
 
Tablo 2.3.5.1.1. Uzungöl Turizm Tesisleri 
 

No 
Uzungöl Turizm Tesisleri   

Tesisin adı Yatak  
kapasitesi 

Restoran 
kapasitesi 

1 Akpınar Motel 27 120 
2 Akyüz Motel 45 50 
3 Asmalı Konak Pans 16  
4 Aygün Motel 55 80 
5 Cennet Motel 45 40 
6 Çam Motel 30 0 
7 Danış Motel 8 20 
8 Demon Motel 16  
9 Dilek Pansiyon 19  

10 Dudak Pansiyon 10  
11 Ensar Motel 190 250 
12 Eroğlu Pansiyon 12  
13 Evim Pansiyon 18  
14 Fındıkoğlu Pansiyon 44  
15 Gençağa Pansiyon 22  
16 Gozno Pansiyon 8  
17 Göl Pansiyon 22  
18 Gözde Pansiyon 32  
19 Gül Pansiyon 8  
20 Hilal pansiyon 10  
21 Huzur Pansiyon 25 0 
22 Hüroğlu Motel.1 33 0 
23 Hüroğlu Motel.2 11  
24 İnan Kardeşler 150 500 
25 İnci Motel 25 0 
26 Kakuç Pansiyon 16  
27 Kamanoğlu Pansiyon.2 15  
28 Kamanoğlu Pansiyon.1 32 60 
29 Karagöz Pansiyon 22  
30 Kaya Pansiyon.2 10  
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No 
Uzungöl Turizm Tesisleri   

Tesisin adı Yatak  
kapasitesi 

Restoran 
kapasitesi 

31 Kaya Pansiyon.1 12  
32 Kayış pansiyon 17  
33 Keleş Pansiyon.1 14  
34 Keleş Pansiyon.2 12  
35 Kent pansiyon 22  
36 Koç pansiyon 21  
37 Manap Pansiyon.1 12  
38 Manap Pansiyon.2 10  
39 Önal Pansiyon 9  
40 Kuloğlu Motel 45 80 
41 Makamoğlu Motel 25 0 
42 Özkan Otel 40 80 
43 Sezgin Motel 100 250 
44 Solaklı Motel 25 120 
45 Soylu Pansiyon 18  
46 Soylu Dinlenme 16 24 
47 Şato Pansiyon 12  
48 Şeker Pansiyon 20  
49 Şerah Pansiyon 30  
50 Taşüstü Motel 31 150 
51 Zengin Pansiyon 14  
52 Ünal pansiyon 26  
53 Uzungöl Pansiyon 30 0 

TOPLAM 1537 1824 
 
Otellerin bulunduğu sokakta tesisler kendi parsellerinin içinde yol kenarında ticari 
üniteler oluşturmuşlardır. Yol boyu oluşan bu ticaret bir alt merkez konumunda 
gelişmektedir. Bu yeni oluşan alt merkez, özellikle turizme hizmet eden, hediyelik 
eşyalar satan dükkânlardan oluşmaktadır.  
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Tablo 2.3.5.1.2. 2007 Yılı Gelen Turist Sayısı* 
  

AY - 2007 Konaklayan  
Yerli Turist Sayısı 

Konaklayan  
Yabancı Turist 

Sayısı 
Günübirlik Toplam 

Ocak 603 41 6100 6744 
Şubat 829 67 6200 7096 
Mart 973 15 7500 8488 

Nisan 854 98 8500 9452 
Mayıs 1203 127 11000 12330 

Haziran 1594 330 20000 21924 
Temmuz 24640 728 35000 60348 
Ağustos 25108 833 40000 65941 

Eylül 1871 172 25000 27043 
Kasım 971 58 11000 12029 
Aralık 520 60 9000 9580 

Yıl Toplamı 59,166 2,529 179,300 240,975 
*Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi, Çevre Düzeni Planı Açıklama Raporu, Ankara, 2009. 
 
 
2.3.5.2. Demirkapı Kentsel Özellikleri  
 

 
 
Şekil 2.3.5.2.1. Demirkapı Köyü Yükseklik Durumu 
 
 
 
 

Aşağı Demirkapı 
Yükseklik 1830m 

Yukarı Demirkapı 
Yükseklik 2130m 

Uzunluk 2170 metre 
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Demirkapı köyü,1830 ila 2130 metre yükseklikte, 2170 metre uzunluktaki bir alana 
yayılmış bir yayla köyüdür. Ulaşım toprak, kayalık dar bir orman yolu ile 
yapılmakta olup, kent düzeni bulunmamaktadır. Tek yolla ulaşım yapıldıktan sonra 
evlere ulaşım patika yollarla yapılmaktadır. İki cami dışında herhangi bir sosyal 
tesis bulunmamaktadır. Buralarda yaşam hayvancılık esasına dayanmaktadır. İki 
katlı yapılan evlerin alt katları hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır. Hayvanların 
alt katta yaşamaları, ısı açısından ve yiyecek sağlamak açısından, insanların da 
üst katta yaşamalarına olanak sağlamaktadır. Özellikle hayvancılık ile geçinen 
ailelerin, kışın burada yaşarken havyacılık yapmadan yaşamlarını idame 
ettirmeleri mümkün gözükmemektedir.  
 
Ancak, hayvancılığın azalması, kışın burada konaklama yapan aile sayısını da 
azaltmıştır. Buradaki yaşam, şimdiki ihtiyaç ve talep üzerine yaz aylarında 
kullanılan yayla evlerine dönmüştür. Hatta giderek turizme hizmet eden yayla 
evleri konumuna gelmişlerdir. Eski yapılan evler, tamamen ahşap ve iki katlıdır. 
Yeni yapılan evlerin üç katlı, hatta dört katlı yapıldıkları görülmektedir. Betonarme 
yapılan evler, kurallara uymak için ahşap kaplama yapmaktadırlar. Bu da yeni 
yapıların görsel olarak hemen fark edilmesine neden olmaktadır. Aşağı Demirkapı 
yerleşiminde cami altında küçük bir meydan oluşmuştur. Bu toprak meydan 
çocuklar için oyun alanı olarak kullanılmaktadır. Bir veya iki dükkân konumunda 
olan kapalı ticaret bulunmaktadır. Ayrıca bir adet de çay ve kahve servisi yapan 
kahvehane bulunmaktadır. Bunun dışında herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 197

 

 
 

 

Ticaret Manzaralı kahvehane 
 

 
 

 

Cami ve meydan Aşağı Demirkapı Genel Görünüm 
 
Fotoğraf 2.3.5.2.1. Genel Görünümler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 198

2.3.5.3. Arpaözü Kentsel Özellikleri  
 

 
 
Şekil 2.3.5.3.1. Arpaözü Köyü Yükseklik Durumu 
 
Arpaözü köyü yine dağınık ve gruplar halinde konumlanmıştır. Yerleşim formunu 
yine fiziki topografyaya bağlı olarak almıştır. Tek toprak yolla ulaşılan bu 
yerleşimde sosyal tesis olarak bir cami bulunmaktadır. Yine evlere patika yollarla 
ulaşım sağlanmaktadır. Hatta, evler komşularına kendi bahçelerinden geçiş hakkı 
vererek, birbirleri ile yardımlaşmaktadır.  Burada da yeni yapılan evler eski 
yapılara her ne kadar benzetilmeye çalışılsa da, yeni malzeme beton ve ahşap 
kaplama hemen fark edilmektedir. Bu köy küçük olduğu için bir tane dahi ticari 
ünite yoktur.    
   
 
 
 
 
 
 

Yükseklik 
1960m  

Yükseklik 
2140m 

Uzunluk 1220m 



 

 199

 

 
 

 

 

 
 

 

Arpaözünde Yeni yapı Eski yapı 
 
Fotoğraf 2.3.5.3.1. Arpaözü Köyü’nden Genel Görünümler 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 200

2.3.5.4. Yaylaönü Kentsel Özellikleri  
 

 
 
Şekil 2.3.5.4.1. Yaylaönü Köyü Yükseklik Durumu 
 
 
Yaylaönü Uzungöle en yakın olan köy yerleşimidir. Standardı çok düşük toprak 
orman yolu ile ulaşılan bu köy, çığ tehlikesi altında olduğu için 1/25000 ölçekli 
çevre düzeni planında yerleşim yeri olarak gösterilmemiştir. Burada yaşayan 
halka, burayı terk etmeleri karşılığında yer gösterilmiştir, ancak köy henüz 
boşalmamıştır.  
 
Uydu görüntüsünden de anlaşılacağı üzere, burası da dağınık, kümeler halinde 
yapılaşmıştır. Kentsel hiçbir fonksiyon bulunmamaktadır. Sosyal yapı olarak bir 
cami mevcuttur. Doğal güzelliği ve manzarası ile turistlerin ilgisini çeken 
yerlerdendir.    
 

Yüksekli
k 1720m 

Yüksekli
k 1940m 

Uzunluk 1000m 
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Fotoğraf 2.3.5.4.1. Yaylaönün Köyü’nden Genel Görünümler 
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2.4 Araştırmanın Başarılı Olmasını Destekleyen ve Zayıflatan Yönler 
 
Projede yapılan çalışmaları destekleyen ve zayıflatan yönler mevcut olup, bunlar 
aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır. 
 
Projeyi Destekleyerek Güçlendiren Yönler: 

 
o Sosyolojik Araştırma sırasında yöre halkının anket sorularını cevaplamaya 

istekli olmaları, 
o Yapılan derinlemesine mülakat çalışmalarında kurumların destek verici 

yaklaşımları, 
o Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK’ların) odak grup toplantılarına katılmaları, 

düşüncelerini ifade etmeleri, 
o Arazi çalışması sırasında yerelde bulunan kurumların ekibi dahada 

güçlendirmesi (arazi çalışmalarına katılım, kurumlarla iletişimi 
kolaylaştıracak girişimlerde bulunulması/randevuların alınması vb.) 

o Proje kapsamında çalışan uzmanların (proje koordinatörünün, mimarların, 
şehir plancısının ve anketörlerin) konusunda ciddi anlamda deneyime sahip 
olmaları, raporlama tekniğine yakınlıkları ve birebir alan çalışmalarında 
bulunmaları, 

 
Projeyi Kısıtlayıcı Faktörler Ortaya Koyarak Zayıflatan Yönler: 

o Daha önce bu proje ile karşılaştırılabilecek benzer bir çalışmanın 
(akademik, bilimsel vb.) yapılmamış olması,  

o Ön Raporda istenilen, hedef grupların ve hedef kitlelerin gerekçeli olarak 
belirlenmesi bilgisinin, arazi çalışmalarından sonra olması veya bu tür 
bilgilerin arazi sonrasındaki raporda istenmesi veya kurumca önceden tespit 
edilip müellife verilmesi çalışma açısından daha yararlı olabilir. 

o Bu tip kapsamlı projelere daha büyük bütçelerin ve daha uzun zaman 
ayrılması çalışmayı zengişleştirerek, daha sağlıklı verilere ulaşmasını 
kolaylaştırabilir. 

 
Proje süreci ile ilgili yapılan sosyal değerlendirmelerin 5 yıllık planlar şeklinde 
olması sağlıklı öngörüler olarak kabul edilememektedir. Bölüm 2 ’de hazırlanan 
nüfus tahminleride dikkate alınacak olursa genel öngörüler şunlar olabilir; 
 Bölgede yüksek oranda iç-dış göç beklenmemektedir. 
 Ekoturizm ve yayla turizmi artarak devam edecektir. 
 Tarım, hayvancılık vb. sektörlerde bir ilerleme olanağı görülmemektedir.  
 Hizmet sektörü ekoturizm kapsamında gelişecektir. 
 Ekonominin çeşitlenmesi turizm temelinde yaşanacaktır. 
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3 SONUÇ VE ÖNERİLER 
3.1 Sosyal Değerlendirme 

 Uzungöl sosyo-ekonomik yapısı çerçevesinde yürütülen bu araştırmada 
bölgenin genel sosyal, ekonomik özellikleri, çevreye ilişkin düşünceleri ve 
yönetim planından beklentileri belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu araştırmada 
hem nitel hem de nicel tekniklerden yararlanılarak veri toplanmıştır. Toplam 84 
hane ve 32 yerli-yabancı turist ile görüşülmüştür.  
 

 Hanelerde yaşayan kişilerin çoğunun eğitimi ilköğretim düzeyindedir (%38,30). 
Liseyi bitirenlerin oranı %18,84 iken bu oran üniversite mezunlarında %9,12’ye 
düşmektedir 
 

 Görüşülen hanelerde yaşayan kişilerin sayısı 1 ile 10 arasında değişmektedir. 
İki kişinin yaşadığı hanelerin oranı %17 ve beş ve daha fazla kişinin yaşadığı 
hanelerin oranı ise %31’dir. Ortalama hane büyüklüğü 4,12’dir ve en yüksek 
ortalama 5,20 ile Arpaözü yerleşim yerinde ve en düşük ortalama ise 3,14 ile 
Yaylaönü yerleşim yerinde görülmektedir. 
 

 Hanelerin  %77,38’i doğduklarından beri burada yaşadıklarını belirtmişlerdi. 16 
yıldan fazla süredir burada yaşayanların oranı da %12’dir. 
 

 Görüşülen hanelerde ortalama çalışan kişi sayısı 1,20’dir ve bir işsiz kişinin 
olduğunu söyleyenlerin oranı %11,9’dur.  Proje kapsamında kalan yerlerde en 
önemli gelir kaynağını sürekli bir işten ücret/maaş (%66,67) oluşturmaktadır. 
Turizm yaklaşık hanelerin %12’sinin en önemli gelir kaynağınıdır. 
 

 Hanelerin ortalama aylık geliri 1435 Tl’dir. En düşük gelir ve en yüksek aylık 
gelir arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. En düşük aylık gelir 400 TL 
iken, en yüksek aylık gelir 10.000TL’dir.  Gelir gruplarına göre hanelerin aylık 
geliri incelendiğinde, geliri 500 TL’den az olan ailelerin oranı 6,1 iken aylık 
geliri 5001TL’den fazla olanların oranı %1,2’dir. En yüksek oran %25,6 ile 501-
750 ve 751-1000 TL gelir grubunda görülmektedir. 
 

 Uzungöl ÖÇK Bölgesinde tarımın önemli bir sektör olduğu söylenemez. 
Hanelerin %54,8’i tarımsal üretim yaptıkları arazilerinin olduğunu 
belirtmişlerdir ancak tarımsal üretim hanenin kendi tüketimini karşılamak 
amacıyla yapılmaktadır. 
 

 Görüşülen hanelerin %25’i turizm ile ilgili bir işle uğraştıklarını belirtmişlerdir.  
Yörede büyük tesisler bulunmamaktadır ve turizm ile uğraşanların çoğunluğu 
restoran, otel, pansiyon işletmeciliği yapmaktadır. Turizm ile ilgili en önemli 
sorunlar, yörenin yeterince tanınmaması , gelen turist sayısının az olması, 
yörede yeterli turistik tesisin olmamasıdır.  



 

 204

 İşsizlik (%27,2) ve yetersiz sağlık sistemi (%23,5)  görüşmeciler tarafından 
yörenin en önemli sorunu olarak kabul edilmektedir. 

 
 Araştırmanın yapıldığı yöre ÖÇK Bölgesi içinde yer almaktadır ve görüşülen 

kişilerin %91,7’si yaşadıkları yerin ÖÇK Bölgesi olduğunu bilmektedirler. 
Uzungöl ile ilgili olarak yeni bir yönetim planının yapılmasını destekleyenlerin 
oranı %91,7’dir. Görüşmeler sırasında yörede birçok sorun yaşandığı ve yeni 
yönetim planının bu sorunlara bir çözüm getirmesi gerektiği sık sık dile 
getirilmiştir.  

 
 Görüşülen kişilerin hemen hemen hepsi (%98,8) Uzungöl’ün korunması 

gerektiğini düşünmektedir. Mülakatlar, odak grup tartışmaları ve görüşmeler 
sırasında eğer Uzungöl korunmazsa kısa sürede gölün ve doğal alanların 
tahrip edileceğini belirtilmiştir.  
 

 Görüşülen kişiler gelecekte gölün en çok turizm amaçlı (%78,3)  olarak 
kullanılmasını istemektedirler.   
 

 Yeni bir yönetim planının oluşturulması konusunda yöre insanının desteği söz 
konusudur. Yönetim planının hazırlanma aşamasında yöre insanının görüş ve 
düşüncelerinin alınması uygulanabilir ve sürdürülebilir bir planın 
oluşturulmasında katkısının olacağı açıktır. Görüşülen kişilerin en öne 
çıkardıkları nokta, bu planın halkla beraber ve onların görüşlerinin alınarak 
oluşturulmasıdır. Yönetim planı ile ilgili olarak projelere katılmak isteyenlerin 
oranı yüksektir. Yörede bulunan bireylerin eğitim düzeyi, meslek, gelir durumu 
ve yaş grupları gibi faktörler dikkate alınarak yönetim planı geliştirilmelidir. 
Yörede turizm dışında diğer sektörlerin gelişmemiş olması, turizm ile ilgili 
yapılacak düzenlemelerde daha dikkatli olması gerektiği gerçeğini ortaya 
koymaktadır.  
 

 Yöre halkı Uzungöl’ün korunmasını istemekle beraber yörenin neden 
korunduğu hakkında bilinçli olduğu söylenemez. Ülkemizde koruma 
anlayışının devlet aracılığıyla gerçekleştirilmesi yöre halkının katılımı 
konusunda sorunlara neden olmaktadır. Son yıllarda ülkemizde yapılması 
planlanan HES’lere karşı çıkan ve kendi yörelerini korumaya çalışan 
topluluklar bulunmaktadır. Koruma ile ilgili daha detaylı çalışmalar ile sorunlar 
ve beklentilerin anlaşılmasına ihtiyaç vardır.  Yörede yaşayan kişilere yörenin 
neden ÖÇK Bölgesi olduğunu ve bunun ekosistem için öneminin açıklanması 
ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesi yararlı olacaktır. Bu çalışmalar belli 
kesimlerin katıldığı toplantılar olmaktan çok halkın katılımını sağlayacak 
şekilde görsel materyallerin kullanılmasıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  
 

 Proje alanında STK’ların sayısının az olduğu ve bazılarının aktif olmadığı 
gözlenmiştir. Ayrıca var olan STK’lara da halkın aktif katılım söz konusu 
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değildir. Yönetim planı oluşturulurken var olan derneklere aktif olarak yöre 
insanının katılımının nasıl sağlanacağı tartışılması gereken konulardan biri 
olarak ortaya çıkmaktadır. Yönetim planı ile ilgili isteklerde “halkın katılımının 
sağlanması”, “halka açık olması”, “halka bilgi verilmesi” en çok dile getirilen 
istekler olmuştur. Aynı zamanda yapılacak faaliyetler hakkında kişilere bilgi 
sağlanması yönetim planının başarısı açısından önemlidir. Burada bilgi 
sağlamada hangi kaynakların/araçların nasıl kullanılacağı konusunda 
incelemeler yapılıp, en uygun yöntem seçilmelidir.  
 

 Her projede olduğu gibi yeni yönetim planının uygulanmasından 
etkilenebilecek gruplar olabilir. Özellikle toplumda dezavantajlı olarak kabul 
edilen sosyal yönden organize olamayan, toplumsal ve siyasal güce sahip 
olmayan ve ekonomik yönden fakir olan grupların nasıl etkileneceği 
konusunda detaylı incelemeler yapılarak olumsuz etkiler minimuma 
indirgenmeye çalışılmalıdır. 
 

 Kadınlar nüfusun yarısını oluşturmalarına ve doğal kaynaklarla yakın ilişkide 
olmalarına rağmen, düşüncelerini açıklama veya projelere katılma şansları 
erkeklere göre daha azdır. Geleneksel değerlerin hâkim olduğu kırsal 
alanlarda kadınların çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve plana katılmalarının 
sağlanması projelerin başarı şansını artıracağı açıktır. 
 

 Yörenin hem SİT alanı hem de ÖÇK bölgesi olması nedeniyle 
yasakların/kuralların hangi alanla ilgili olduğu konusunda tam bir karmaşa 
bulunmaktadır ve bunlar çoğunlukla karıştırılmaktadır. Bu konuda açıklayıcı 
bilginin sağlanması yönetim planına desteği artırabilir.  

 
 Uzungöl ÖÇK bölgesindeki halkın şu andaki düşünce, tutum ve sorunları ile 

ilgili kriterler temel alınarak gelecekte bir değişiklik olup olmadığı konusunda 
çalışmalar yapılabilir.  
 

 Sonuç olarak, Uzungöl’deki doğal alanın korunması için gereken her şey 
yapılmalıdır.  

 

3.2 Mimari değerlendirme 

 
Sahip olduğu doğal güzellikler, kısmen korunmuş olan yerel yaşam, kendine özgü 
mimarisi ve kültürüyle önemli bir turizm merkezi olan Uzungöl yerleşimi için, son 
yıllarda artan talepler doğrultusunda kontrolsüz ve plansız olarak gelişme gösteren 
turizm sektörü, doğal ve yapısal çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. 
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Uzungöl yerleşmesinin sahip olduğu değerleri olumsuz etkileyen faktörlerin 
irdelenmesi gerekmektedir.20 
 
Dünyanın en büyük gelirlerinden olan turizm gelirlerinden yararlanmak üzere 
oluşturulan turizm varış noktaları arasında, kırsal turizm türü önemli bir yer 
tutmaktadır. Büyük kent karmaşasında yaşayan insanlar, tatil dönemlerini kent 
ortamından uzaklaşarak, doğayla baş başa geçirmek amacıyla, dinlenmek için 
kirlenmemiş ya da bozulmamış kırsal alanları tercih etmektedir.  
 
Uzungöl yerleşimi, korunmuş doğal ve kültürel nitelikleriyle tercih edilen bir alan 
olması ve bu talebin gerektirdiği planlama yapılmadan gerçekleşen gelişme beldenin 
doğal ve taşınmaz kültür varlıkları açısından niteliğini olumsuz etkilediği gibi, sosyal 
açıdan da olumsuz etkiler bırakmıştır. 
 
Doğal ve yapısal çevrede büyüyen sorunların sosyal yapıyı da etkilemesi, yerleşimin 
özgünlüğünün bozulması sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Özgünlüğünü ve 
doğallığını kaybeden alanlarda yaşama ve ziyaret etme isteği de azalacaktır.  
 
Sonuç olarak, plansız gelişme süreci gösteren turizm sektörü, Uzungöl beldesinin 
sürdürülebilir mimarisini ve doğal yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bütün bu 
gelişmeler, gerek Uzungöl beldesinde, gerekse çalışma konusu köylerde geri 
dönüşümü olmayan tahribatlara yol açmaktadır. 
Uzungöl Beldesi ve köylerde var olan mimari kültürel mirasın korunabilmesi için 
aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir; 
 

 Ahşap yapılarla ilgili eğitim verecek ustaların bulunarak, yeni ustaların 
yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarının geliştirilmesi, 

 
 Proje çalışmalarında bölge yapılarının iyi analiz edilerek, üretim ve onarıma 

yönelik detay ve tariflerin geliştirilmesi, 
 

 Ahşap konutların bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili, proje ve uygulamaya 
yönelik hibe ya da kredi niteliğinde desteğin sağlanması, 

 Tarihi yapıların sahiplerinin çoğunun alt gelir grubundan olması nedeniyle, 
devletin ilgili kurumlarının (Çevre ve Orman Bakanlığı vb.) onarım çalışmaları 
sırasında yüklü maliyet gerektiren ahşap malzeme alımıyla ilgili, mülk 
sahiplerine uygun nitelikli ahşap malzemeyi düşük bedelli ya da bedelsiz 
sağlamaları, 

 

                                                   
20 Özen, H., Yalçınkaya Erol, Ş.,Uzungöl Yerleşmesi ve Sürdürülebilir Turizm, KTÜ Mimarlık Bölümü, 
http://www.boyutpedia.com/default~ID~1618~aID~69690~link~uzungol_yerlesmesi_ve_surdurulebilir_turizm.h
tml (Erişim Tarihi: 18.09.2010) 
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 Bakım, onarım çalışmalarında özgün detay ve malzeme kullanımına özen 
gösterilmesi, briket, tuğla, çimento gibi geleneksel mimaride kullanılmayan ve 
yapıların niteliğini bozan yabancı malzemelerin kullanımına izin verilmemesi, 

 
 Düzenli bakım, onarım programlarının yapılması konusunda halkın 

bilinçlenmesinin sağlanması yararlı görülmektedir. 
 

3.3 Yerleşimlerin Planlama ve Kentsel Değerlendirmesi 

 
Çalışma alanında; Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerine ait 
1/100000 ölçekli Doğu Karadeniz Çevre Düzeni Planı, Kurum tarafından onaylanan 
1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve İller bankası tarafından hazırlanan ancak 
mahkeme kararıyla iptal edilen Uzungöl 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
bulunmaktadır. 
  
1/25 000 çevre düzeni planında yapılaşmalar tanımlanmıştır. Ancak Yaylaönü köyü 
çığ tehlikesi altında olduğu için yerleşimi planda iptal edilerek gösterilmemiştir.  
Bölgedeki yerleşimleri iki gruba ayırarak değerlendirmek gerekir. Uzungöl yerleşimi 
ve diğer köyler olmak üzere yapısal farklılıkları ortaya koymak gerekir. Yapılması 
gerekenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 
 
3.3.1 Uzungöl Beldesi 
 
Uzungöl yerleşimi dağlık dar bir vadide konumlandığı için gelişmesi çok kısıtlı bir 
belde özelliği göstermektedir. Bu sebeple Belediye planının, mevcut eski yapılaşma 
dokusunu muhafaza edecek şekilde yapılmasında fayda görülmektedir. 
 
Özellikle eğimli arazilerde yapılaşmış ve eski doku özelliği gösteren, Büyükköy 
Mevkii, Hoca Ali mevkii, İnceli Mevkii ve Filak mevkilerine koruma amaçlı plan 
yapılmalıdır. Çünkü mevcut yapılaşmada, sokaklar ve konut girişleri ve cepheleri imar 
standartlarına uymamaktadır. Bu eğimden ve arazi kıtlığından dolayı uygulanan 
metodun, bu alanlardaki diğer yapılara da uygulanması ve koruma planı kararlarının 
buna göre alınması daha doğru olacaktır. 
 
Uzungöl beldesinde eski ahşap yapıların restore edilerek, önceden ahır olarak 
kullanılan alt katların odaya dönüştürülerek, turistlere kiraya verildiği görüşmelerde 
tespit edilmiştir. Belde halkı turizme yönelik yatırımlar yapmaya başlamıştır. Bu 
gelecekte de devam edecektir. 
 
Ayrıca, turizm gelişme alanı olarak gözüken Gölbaşı Mevkiinde otel ve moteller yer 
almıştır. Bu Gölbaşı Mevkii geliştirilerek turizme açılması planlarda da belirtilmelidir. 
Uzungöl yerleşimi yakın bölgenin yatakhanesi konumunda görevini alması ve bu 
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görevin planlarda vurgulanması gerektiği, yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır. Bu 
planlanan alanların dışında, gelecekte tekrar planlanacak alan mevcut olmadığı için, 
bu planlamanın doğru yapılması ve alanların en uygun değer edecek şekilde 
kullanılması gerekmektedir. 
 
3.3.2 Köyler (Demirkapı, Arpaözü, Yaylaönü) 
 
Bu üç yerleşimin en alt mahalleleri 1700 metre kotun üzerinde yer almaktadır. Bu 
köylerde yapılmış olan 100 yıllık ahşap evler, o zamanki nakliye ve malzeme 
kıtlığından dolayı binanın yağmur oluklarını bile ahşaptan, yani elindeki malzemeden 
yapmıştır. Binanın alt katı da, hem etinden, hem sütünden, hem de ısısından 
yararlanmak için hayvan ahırı olarak kullanılmıştır. Kışın bu köylerde kalmak için 
hayvan beslemek şarttır. Aksi takdirde bu bölgede hayvansız kışlamak mümkün 
olamamaktadır.  
 
Köylerde yapılan yeni yapılar 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planı hükümleri ve 
Koruma Kurulu Kararları çerçevesinde yapılaşmaktadır. Yeni yapılarda ulaşım 
kolaylığı nedeniyle yeni tip malzeme kullanılabilmektedir. Bu da yeni yapıları doğal 
olarak farklı göstermektedir.  
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Eski Yapılardan Örnekler 
 

 
Demirkapı Köyü Eski Yapı Örneği 

 

 
Demirkapı Köyü Eski Yapı Örneği 

 

 
Arpaözü Köyü Eski Yapı Örneği 

 

 
Arpaözü Köyü Eski Yapı Örneği 

Yeni Yapılardan Örnekler 
 

 
Demirkapı Köyü Yeni Yapı Örneği 

 

 
Demirkapı Köyü Yeni Yapı Örneği 

 

 
Demirkapı Köyü Yeni Yapı Örneği 

 

 
Arpaözü Köyü Yeni Yapı Örneği 

 
 
Ancak, yeni yapılan binaların kat artırılarak yapıldığı gözlenmektedir. Bu yayla 
köylerinde eğimin %30’un üzerinde olduğu bilinmektedir. Yeni yapılarda kottan kat 
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kazanma avantajı kullanılarak 3 ve 4 katlı binalar ortaya çıkmıştır. Bu tür 
yapılaşmanın bu yayla köylerinde engellenmesi gerekmektedir. 
   
Yayla köylerinde 1/25000 ölçekli ÇDP Hükümlerine göre minimum 2000 metrekare 
parselde 3 katlı turizm tesisi yapma olanağı getirilmiştir. Bu plan hükmünün yeniden 
gözden geçirilmesi ve eğer yayla düzeneği bozulsun istenmiyorsa, bu hükmün 
kaldırılarak, konut tarzı yapılaşmalarda pansiyonculuğun teşvik edilmesi daha doğru 
olacağı kanısına varılmıştır. 
  
Yayla köylerinde yapılaşma kendi doğal gelişme çerçevesinde ve gelişme alanlarının 
dışına çıkmadan kontrollü yapılaşmaya izin verilmelidir. Bu köylere imar planı 
yapılması, köy özelliğini yitireceği anlamına gelmektedir. Çünkü bu yörenin fiziki 
yapısı, eğimi ve yapılaşma özellikleri, imar planı standartlarına (yol büyüklüğü, 
parselasyon, ada sistemi vs) uymamaktadır.  
 
 

       
 

Yaylaönün Köyü’nden Yapılaşma Örnekleri 
 

        
 
Yaylaönü Köyü’nde Ulaşım Yolları      Demirkapı Köyü’nde Ulaşım Yolları 
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3.3.3 Nüfus 
Uzungöl beldesinin nüfus değerlendirmesi 1970 yılından itibaren ele alınmış ve nüfus 
artışının çok düşük olduğu görülmüştür. Nüfusun doğal artışı yoktur. Ancak, turizmin 
gelişmesi ile nüfus durağan halini geçerek biraz artış gösterebilir. Bu da, Belediye 
adına yapılan imar planı nüfusu ile sınırlı olacaktır. Belediye adına yapılıp da iptal 
edilen plan kapasitesi 7500 kişi olarak belirtilmiştir. Bu plan kapasitesi aynı zamanda 
Uzungöl’ün yerleştiği vadinin kapasitesi olarak kabul edilmelidir.    
 
Tablo 3.3.1. Uzungöl Beldesi Nüfus Gelişmesi 
 

 
 
Tablo 3.3.2. Köyler Toplamı Nüfus Gelişmesi 
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