RİZE-AYDER YAYLASINDA TU RİZM
T ou rism in R ize -A y d e r Yayla
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ÖZ
Türkiye turizmi son yıllarda önemli aşamalar kaydetmiştir. Buna bağlı ola
rak da turizm faaliyetleri tekdüzelikten kurtularak çeşitlenmeye başlamıştır.
Çünkü ülke, bu çeşitliliği sağlayacak büyük tarihsel, doğal değerlere ve nite
likli insan gücüne sahiptir. Bu çeşitlilik içinde, yayla-köy turizm i, dağ turiz
mi de gelecek için umut vermektedir. Zaten sözkonusu alanda Türkiye geniş
bir potansiyele sahiptir. Doğu Karadeniz B ölüm ü’ ndeki Rize-Ayder Yaylası da
gelişmekte olan bir turizm m erkezidir. Yaylada turizm amaçlı altyapı çalış
maları büyük bir hızla sürdürülmektedir. A ncak yöreye olan aşırı talep ve bu
talebi karşılamak için yapılan çalışm alar da bazı olum suzlukların ortaya çık 
masına neden olmuştur.
ABSTRACT
Tourism in Turkey has taken im portant steps in the recent years, so it has
got rid o f just being sun and beach tourism and began to be variable. This is
due to the historical and natural values this country has and the qualifield
human power. In this variety yayla-village tourism and m ountain tourism gi
ves much hope. Turkey has a big potential in this field . Rize-Ayder Yayla in
the Eastern B lack Sea Region is a developing tourism center. In the yayla tou
rism related infrastructure developm ent is going on substantially. But enor
mous demand to the area and the response to this demand caused some problems
to arise.
GİRİŞ
Türkiye eşsiz doğal güzellikleri ve bu topraklar üzerinde binlerce yıldan
beri yaşamış çeşitli uygarlıkların bıraktığı kültürel değerlerle, büyük turizm
potansiyeline sahip bir ülkedir. Gereği gibi değerlendirildiği takdirde, yurt
ekonomisine büyük katkı sağlayacağı kuşkusuz olan bu potansiyel, ülkenin dört
b ir yanında bulunmaktadır. A ncak yurdum uzdaki turizm hareketlerine ba
kıldığında, bu aktivitenin Ege ve A kdeniz kıyılarında yoğunlaştığı görülm ek
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tedir. Öyle ki, sözkonusu sektörde önemli aşamaların kaydedilmeye başlandığı
son on yıl gözden geçirildiğinde, turizm yatırım larının aynı alanlarda toplan
dığı görülür.
Tarihsel ve doğal güzellikler bakım ından bu denli zengin olan ülkemizde,
turizm faaliyetleri yıllık değil mevsimliktir. Yaz mevsiminin dışında turizm
aktivitesi hemen hemen durmaktadır.
Özellikle II. Dünya Savaşı’ ndan sonra, Dünya ekonom isinin önemli geliş
me gösteren sektörleri arasında yer alan turizm konusunda ileri düzeyde olan
ülkeler, turizm mevsimini uzatmak ve bu etkinliği yılboyu sürdürm ek için çe 
şitliliği artırma yollarını bularak uygulamaya koymuşlardır.
Türkiye’de de son yıllarda bu yönde çabalar vardır. Deniz turizm inin yanısıra, çok yaygın olmamakla birlikte, dağ turizm i, yayla-köy turizmi gibi alan
larda faaliyetler görülmektedir. Turizm Bakanlığı’ nın konu ile ilgili çalışmaları
vardır. Sözkonusu çalışm aların bir sonucu olarak; A rtvin/R ize-K açkar Dağı,
A rtvin-K afkasör Yaylası, Rize-Anzer Yaylası, Bayburt-Kop Dağı, GümüşhaneZigana Dağı, Kars-Sarıkamış—Süphan Dağı, Cıbıltepe, Balıklıdağ, Çamurludağ, Ordu-Çam başı Yaylası, Trabzon-M açka—Şolma Yaylası ve Giresun Küm
bet Yaylası yöreleri Bakanlar K urulu’ nca “ Turizm M erkezi” ilan edilm iştir1.
Ayrıca Kayseri-Erciyes D ağı’ nın doğu bölüm ü de daha önce Bakanlar Kuru
lu’ nca turizm m erkezi ilan edilmiştir. Bunlar ülke turizm inin geleceği açısın
dan olum lu çabalardır (B akırcı 1990).
Geleneksel yaylaya çıkm a hareketi, kim i yörelerde yerini turizm e bırak
mıştır ya da bırakm a yolundadır. Rize-Ayder Yaylası da bu konudaki önem li
yerlerden biridir.
Ayder Yaylası, Doğu Karadeniz B ölüm ü’ nde, Rize-Çam lıhem şin ilçesi sı
nırları içindedir ve ilçe merkezine 18 km, kıyıdaki ana karayoluna 40 km uzak
lıktadır. 1200 m yükseklikteki yayla, Doğu Karadeniz Dağları’ nın bir bölümünü
oluşturan K açkar D ağları’ nın kuzey yam açlarında yer alır (Şekil: 1).
DOĞAL ÇEVRE Ö ZE LLİK LE R İ
Karadeniz kıyısına paralel olarak uzanan Doğu Karadeniz Dağları, je o lo 
jik ve je o m o rfo lo jik yönden iç kısım larla Karadeniz B ölgesi’ ni ayıran bir dağ
kuşağıdır. Batıda Giresun Dağları ile başlayan bu dağ sistemi, doğuya doğru
Kaçkar, G üngörm ez, Gül ve K arçal Dağı adı altında devam etmektedir. Orta
bölüm ünde granitlerin yerleştiği dağ sisteminin kuzey ve güneyinde M esozoik
volkano-sedim anter form asyonlar yer alm aktadır (Atalay ve diğ., 1985).
1 Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 20 Mayıs 1991 tarih ve 20876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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Yörede kıyıdan itibaren güneye doğru topografya birden dikleşir. Ayder
Yaylası’ nm da üzerinde bulunduğu Doğu Karadeniz Dağları üzerindeki yük
sek tepeler 3000 metrenin üzerindedir (K açkar Dağı 3932 m, Güngörm ez Da
ğı 3523 m ., Marsis Tepesi 3334 m, Güldağı Boğa Tepesi 3131 m, Karçal Dağı
3415 m). Birkaç kilom etrelik yatay mesafe dahilinde dağ aniden yükselm ek
tedir. Öyle ki, Karadeniz kıyısına kuş uçuşu 50 km kadar güneyde bulunan
Kaçkar Tepesi neredeyse 4000 metreye erişmektedir.
Kuzey A nadolu orojen ik kuşağının kuzey kanadının etek/yamaç kısımla
rını teşkil eden saha, K aradeniz’e dökülen akarsularla parçalanmış durum 
dadır. Bu yörede akarsuların aşındırma faaliyetlerini kontrol eden Karadeniz’ in
seviyesinde özellikle K uaterner’de meydana gelen değişm eler ve dağın epirojen ik hareketlerle yükselm esi, akarsu aşındırm asının seyri ve şiddetini etki
lemiştir. Özellikle, yüksek bir silsilenin varlığı ve bu silsilenin yükselmeye uğ
raması, akarsu aşındırmasının devamlı canlı kalmasına ve akarsularla sahanın
derin olarak parçalanmasına neden olmuştur. Nitekim akarsular geçtikleri sa
haları 200-1000 m arasında yarmışlardır. Bunun yanında dağın kuzeye, Kara
deniz’e doğru genel eğimi ise % 8 - % 20 arasında değişmektedir. Akarsuların
açmış olduğu vadi yam açlarının eğimi de % 35’e kadar ulaşmaktadır (Atalay
ve d iğ ., 1985).
Bu özellikler dikkate alındığında, yöre topoğrafik yönden hem eğimli, hem
de akarsularla çokça parçalanmış durum dadır ve kısa mesafeler dahilinde eğim
yönü sık sık değişmektedir.
Daha yükseklere çıkıldığında, 2000 m etrelerden itibaren buzul şekilleri
ile karşılaşılır. Pleistosen’ in son buzul dönem inde A n adolu ’da yüksek dağlar
da gelişmiş olan buzullar Doğu Karadeniz D ağları’ nda da etkili olmuş ve to
pografyada derin izler bırakm ıştır. Bu dağlık alanda sirklerin, buzul
vadilerinin, m oren depolarının ve diğer buzul şekillerinin çok güzel örnek le
ri görülür. Bunun yanında, K açkar doruğunun kuzey yamacında ve güneyin
deki başka b ir tepenin kuzeyinde halen varlıklarını sürdüren güncel buzullar
yeralm aktadır (Erinç 1971, Som uncu 1986, 1988, Tandoğan 1971, 1988).
Doğu Karadeniz B ölüm ü’ nün kıyı kesimi, kuzey bölgelerim iz içinde ikli
min en ılıman ve yağışın en fazla düştüğü alana tekabül etmektedir. Yörede
lokal iklim koşullarının meydana gelmesinde dağların uzanışı, bakı, yüksek
lik durum u önem li rol oynamaktadır. Karadeniz kıyısına paralel olarak uza
nan doğu Karadeniz Dağları, kuzeydeki nem li hava kütlesinin iç kısımlara
ilerlem esini, güneydeki hava kütlesinin de Karadeniz sahiline sokulmasını en
gellemektedir. Bu yüzden sözkonusu dağ sırasının güneyinde kalan alanlar kon
tinental, kuzeyinde kalan alanlar ise yarı kontinental ve yarı okyanusal koşullar
arzetmektedir.
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Yıllık ortalama sıcaklık kıyı şeridinde 13-14 °C arasında seyretmektedir
(Rize 13.9 °C , Pazar 14 °C ). K ıyıdan itibaren 1000 metreye dek olan kesimin
ortalama yıllık sıcaklığı 8-10 °C arasındadır. Yıllık ortalama sıcaklığın 6-8 °C
olduğu alanlar 1500-2000 m. arasıdır. 6 °C ’den daha düşük yerleri dar bir
şerit halinde Doğu Karadeniz Dağları oluşturmaktadır.
Yörede yıllık ortalama yağış m iktarı, kıyı kesimi ile yüksek kesimler ara
sında farklılıklar gösterir. Genel olarak sahilden iç kısımlara ve yükseklere
doğru gidildikçe yıllık ortalama yağış miktarı azalmaktadır. Kıyı kesiminde,
yıllık yağış, Rize’de 2350 mm, P azar’da ise 1991 mm dir.
Yaz devresinde yüksek basınç şartları arzeden K aradeniz’den, alçak ba
sınç merkezi olan A nadolu ve Basra K örfezi’ ne doğru genel b ir hava akımı
mevcuttur. Doğu K aradeniz’de nemle yüklü hava kütlesi K açkar Dağları’ na
çarparak yükselmekte ve sıcaklığın düşmesi ile de 1000 m etreden sonra görü
len sisler oluşm aktadır (Atalay ve diğ. 1985).
Doğu Karadeniz B ölüm ü’ nde iklim özellikleri ve jeom orfolojik faktörler
le vejetasyon formasyonları arasında büyük bir uyum vardır. Yörede 1000 met
reye kadar yayvan yapraklı, 1000-1500 m arasında yayvan ve iğne yapraklı ka
rışık orm an, 1500-2000 m arasında ladin orm anları yer almaktadır.
Kıyıdan itibaren 1000 m’ ye kadar olan ve 1000-1500 m arasında ladinlerle
karışım yapan belli başlı orm an ağaçları, Fagus orientalis (kayın), Alnus bar
bata, Alnus glutinusa (kızılağaç), Carpinus betulus (gürgen), Tilia rubra (ıh
lam ur), Ulmus globra, Ulmus montana (Karaağaç), Castanea sativa (Anadolu
kestanesi), Quercus dschorochensis (Çoruh meşesi), Acer trauvetteri, Acer capp adocicu m , A cer platanoides, A cer cam pestre (akçaağaçlar) dır. Yörede ladin
sahilinden itibaren görünm eye başlar, ancak 1000 m etreden sonra yapraklı
larla karışık haldedir. 1500 m etreden sonra ise genellikle saf orm anları mey
dana getirir. Yaklaşık 2000 metreye kadar devam eden bu katın üstünde ise
A lpin çayırlar yer alır (Atalay ve diğ. 1985).

A Y D E R ’ DE YAYLACILIK
Ayder Yaylası Çamlıhemşin ilçesine bağlı 4 köyün ortak yaylasıdır. Bu köy
ler; G üroluk, K aplıca, Aşağı Şimşirli ve Yukarı Şim şirli’dir (Şekil: 1). Ayrıca
zamanla buradan toprak satın alarak ev yapmış ve mülk edinmiş olan başka
köylerden insanlar da vardır. B unlar da Aşağı Vice, Yukarı Y ice, Sırt ve M ik
ron (Kavak) yerleşm elerinden kim selerdir.
Yaylada yerleşme birim leri Kavron Deresi vadisinin kuzey yamacı boyun
ca orm andan açma küçük b ir düzlükte yer almaktadır. Bu açık alan çok geniş
olm adığı ve b elirli yerler yerleşmeye uygun durum arzettiği için evler yayla
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nın iki başında toplanmıştır. Buralar doğudaki yüksekçe yerde bulunan Yu
karı A m barlık M evkii, buraya göre daha alçakta ve batıda bulunan Aşağı
A m barlık M evkii’dir. Evler bu iki yerde kümelenmiş durum dadır. Sözkonusu
yerler arasındaki konum a sahip olan Orta A m barlık M evkii’ nin büyük bölü 
mü boştur. Burası çığa açık bir alan olduğu için halk ev yapmaktan kaçınmış
tır. Bu alanda yayladaki hayvanlara yem olarak verilm ek üzere çayır
yetişmektedir. Yaylanın kuzeyinden gelen Kavron D eresi'ne dökülen akarsu
Aşağı A m barlık’ la Orta Am barlık M evkii’ nin doğal sınırıdır. Orta A m barlık’ la
Yukarı A m barlık M evkii’ nin sınırı ise yapay bir sınırdır (Şekil: 2).
Güroluk ve Yukarı Şimşirli köylerinin evleri Aşağı A m barlık ’ ta, Kaplıca
ve Aşağı Şimşirlik köylerinin evleri ise Yukarı A m barlık ’ ta yer almaktadır.
Geleneksel yayla evleri tek katlı ve iki katlıdır. Tek katlı olanlar ahşaptandır.
İki katlı olanların ise alt katı taştan, ikinci katı ahşaptandır. Yörede temel granit
olduğu ve ve kolay temin edildiği için bu evlerin taş kısmında granit kullanıl
maktadır. Evler beşik çatı tipine sahip olup üstü saçla örtülmüştür. Ancak yay
ladaki bu durum , ulaşımın kolay hale gelm esinden sonra değişmiştir. Briket,
tuğla gibi yapı m alzem eleri ahşaba nazaran daha ucuz ve dayanıklı olması ne
deniyle tercih edilmiştir. Bu da yayladaki evlerin güzelliğinin ve hom ojenliği
nin bozulm asına neden olmuştur. Turizm olgusunun da bu bozulm ada payı
büyüktür.
Yaylaya Nisan ortalarında çıkılm akta, Ekim sonunda ise köye dönülm ek
tedir. Ancak bu zaman aralığında yaylaya çıkanların tamamı A yder’de kalma
maktadır. Çünkü köylerden Ayder Yaylasına çıkanlar, burada kısa bir süre kal
dıktan sonra daha yüksekteki yaylalara hayvanlarıyla birlikte gitmektedirler.
Ayder; K avron, Ceym akcur ve Palakçur Yaylaları’ na çıkışta bir basamak gi
bidir. Bu özelliğinden dolayı Ayder aslında coğrafi olarak bir yayla değil mezraadır (Tandoğan 1970, 1979, 1988). A ncak pratikte burası yayla olarak
adlandırılmaktadır.
Yayladaki nüfus hakkında birşey söylemek yanıltıcı olur kanısındayız. Çün
kü Ayder, geleneksel yayla işlevinin yamsıra turizm fonksiyonuna da sahip bir
yerdir ve nüfus çok değişkendir. Bunun yanında güvenilir bir istatistik de b u 
lunmamaktadır. Yaylanın yerli nüfusunda bile yıldan yıla değişkenlik olm ak
tadır. Çünkü geleneksel yayla yaşamı önemini giderek yitirmektedir (Grötzbach
1984).
Mayıs sonu ve H aziran başlarında daha yukarıdaki yaylalara gidenlerin
kim ileri Ayder deki evlerini kapatırlarken, kim ileri de kapatmayıp buradaki
evde aileden b ir ya da birkaç kişi kalmaktadır. Bunun nedeni; Yaylanın özel
liğinden ileri gelmektedir. Ö ncelikle A yder’den daha aşağıda bulunan yerleş
me yerlerinden buraya dek ulaşım kolaydır. Böylece yayla ile sürekli yerleşmeler
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arasında b irçok yönden rahatlıkla ilişki sağlanmaktadır. Köylerde çay tarımı
yapılmaktadır. Gerek hasat zamanlarında, gerekse çayla ilgili diğer işlerin ya
pılabilm esi için zaman zaman köye inilmesi gerekmektedir. Bu gidiş gelişler
için ulaşım kolaylığı ve yakınlık nedeniyle Ayder daha avantajlı bir duruma
sahiptir. B ir diğer konu; Ö nceden de belirtildiği gibi Ayder, turizm fonksiyo
nuna sahip bir yerdir. A yder’de evi olanların büyük bölüm ü de çeşitli şekil
lerde turizmin içinde yer almaktadırlar. Yayla evlerinin bir kısmı ev-pansiyon
biçim inde bir işleve sahiptir. Yani yaylaya gelen yerli halk hem kendi evlerin
de yaylacılık faaliyetlerini sürdürürlerken hem de evlerinin bir bölümünü tu
ristlere kiralamaktadırlar.
Bütün bu saydığımız özelliklerden dolayı A yder’ in önem i daha da b elir
ginleşmekte ve aynı zamanda aşağıdaki yerleşm elerle daha yukarıdaki yayla
lar arasında bir basamak görevi gördüğü açıkça ortaya çıkm aktadır (Tandoğan
1970, 1979, 1988).
Ağustos sonu ve Eylül başlarında yukarıdaki yaylalardan tekrar Ayder’e
inilmektedir. Buraya gelindiğinde bir sonraki yılın bahar mevsimi için hay
vanlara ot biçilip depo edilmektedir. Çünkü baharda Ayder’e çıkıldığında çev
rede hayvanların yiyebileceği çayır vs. henüz yeterince boylanmamıştır.
Yayladaki son işler de bitirildikten sonra, Ekim sonunda köye dönülm ektedir
(Tandoğan 1970, 1979). Kışın turizm amacıyla da olsa yaylada kimse kalma
maktadır.
Yayladaki hayvanların % 90’ nını büyükbaş hayvanlar oluşturmaktadır. Bun
lar için çoban tutulmamakta, bu işi çocu klar ve yaşlılar yapmaktadırlar. Hay
vanlardan elde edilen süt, yoğurt, peynir, yağ gibi ürünler daha çok herkesin
kendi ihtiyacı içindir. Ayder yaylasında arıcılık da yapılmaktadır. A rıcılığın
m odern yönetm elerle yapılmasının yanısıra, kara kovan olarak adlandırılan
eski tip kovanlarla da yapılmaktadır. Geniş ağaç gövdelerinin içi oyularak el
de edilen kovanlar yüksek ağaçların tepesine yerleştirilmektedir. Bunun ne
deni; özellikle ayıların kovanlara zarar vermesini önlemektir.
AYDER YAYLASINDA TU R İZM İN GELİŞİMİ
1955 yılm a kadar aşağıdaki köylerden Ayder Yaylası’ na dek yol yoktu. Bu
yıldan itibaren yaylaya kadar yol açılm ış ve böylece gerek aşağıdaki köylerle,
gerekse kıyıdaki ana karayolu ile A yder’ in bağlantısı sağlanmıştır (Şekil: 1).
Buna rağmen yayla henüz turizm fonksiyonuna sahip değildi. Ayder’de tu
rizm aktivitesinin başlaması 1960 yılından itibaren olmuştur. Çünkü yayla içe
risinden doğal yolla çıkan sıcak sudan kaplıca tedavisinde yararlanmak üzere
iki kaplıca binası inşa edilmiştir. Bu binaların yapılmasıyla birlikte yöre dı
şından insanların buraya geldikleri görülür. Bu da Ayder’de ilk düzenli tu
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rizm hareketinin başlangıcı olmuştur. Doğal olarak dışardan gelenlerin
konaklama ihtiyacını karşılamak için pansiyon/otel gibi yerler yapılmaya baş
lanmış ve bunların sayısı giderek artış göstermiştir. B öylece Ayder, yayla işle
vinin yamsıra turizm fonksiyonuna da sahip b ir yer olma özelliği kazanmıştır.
Buradaki kaplıcanın tanınmaya ve konaklama imkanlarının artış göster
meye başlamasıyla birlikte dışarıdan gelenlerin sayısında da her yıl artış ol
muştur. Buna bağlı olarak otellerin sayısı ve yatak kapasitesi çoğalm ış, fırın,
bakkal, lokanta, kahvehane, PT T gibi hizmet birim leri açılmıştır. Ancak bu
gün bile otel ve lokantalar düşük kalitede olup turistik niteliğe sahip değiller
dir. Günümüzde Ayder Yaylası’nda 600 civarında yatak kapasitesi vardır. Bunun
yanında inşası devam eden otaller bulunmaktadır. Yaylanın köylerle, Pazar
ve Rize ile ulaşımını sağlayan otobüs şirketi mevcut olup yayla mevsiminin baş
lamasıyla birlikte günün belirli saatlerinde, düzenli aralıklarla kıyı ile Ayder
arasında seferler yapmaktadır. Yaylada PTT dışında 1 fırın , 6 bakkal, 3 kah
vehane ve 3 lokanta bulunm aktadır (Şekil: 2).
Kıyıdan Ayder’ in bağlı olduğu köylere dek asfalt yol yapılmıştır. Yol ya
pım çalışm aları sürdürülm ekte olup 1992 yılı sonuna kadar asfalt yolun yay
laya ulaşması beklenmektedir. Ayder’de turizmin önem kazanmaya başlamasıyla
birlikte elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla bir jenaratör getirilmiştir. 1987
yılında ise elektrik ana şebekeye bağlanmıştır.
Günüm üzde Ayder Yaylası yalnızca termal turizm in yapıldığı b ir alan ol
mayıp aşağıda da açıklanacağı gibi turizm çeşitliliği olan bir yerdir.
Son yıllarda K aradeniz B ölgesi’ nin Ege ve Akdeniz kıyılarına alternatif
bir bölge olarak seçilmesi ve büyük kent insanlarındaki, tatilde kalabalık kı
yı kesim lerine gitmek yerine, sakin ve bozulm am ış doğal güzelliklere sahip
yaylalara, dağlara gitme düşüncesi, özellikle Doğu Karadeniz B ölü m ü’ nü çe
k ici hale getirmiştir. Yemyeşil, gür orm anları, coşkun akarsuları, çağlayanla
rı, yaban hayatı ve mütevazi yayla yaşamı ile de Ayder Yaylası bu konuda yörede
ön plana çıkan yerlerden biri durum una gelmiştir. A yder’ in en büyük avanta
jı; Turizm e yeni değil, en az otuz yıl önce başlamış olmasıdır. Bu nedenle de
yayla, yalnızca kendi içinde değil, çevresindeki dağlarda ve diğer yaylalarda
ki turizm hareketinin merkezi niteliğindedir. Çünkü turizmin temeli olan, ula
şım, konaklama gibi altyapı im kanlarıyla, gelenlere verilecek diğer hizm etler
bu yayla kuşağında yalnızca Ayder Yaylası’ nda mevcuttur (Somuncu 1989).
TU R İZM İN GÜNÜM ÜZDEKİ DURUMU
Sağlık Turizm i
Ayder K aplıcası Doğu Karadeniz B ölüm ü’ nün tek kaplıca kaynağıdır (Ül
ker 1988). Yukarıda da belirtildiği gibi, yaylaya dek yolun ulaşmasından ve
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1960 yılında iki kaplıca binasının tamamlanmasından sonra buraya yoğun bir
talep başlamıştır. A ncak önceleri kaplıca suyunun akım değerinin düşüklüğü
ve mevcut iki kaplıca binasının küçük olması, bir süre sonra bu talebi karşıla
maktan uzak kalmıştır. Ö nceleri iki kaplıca binasından birinde suyun sıcak
lığı 47 °C olup, akım değeri 0.5 lt/sn, diğerinde ise sıcaklık 33 °C , akım değeri
ise 2 lt/sn idi. Bütün bunlar gözönüne alınarak yöre halkı tarafından suyun
akım değerinin artırılması amacıyla girişim lerde bulunulmuş ve bu girişim
ler sonucu MTA Genel M üdürlüğü’ nce sondaj çalışmaları başlatılmış ve çalış
malar 1986 yılında tamamlanmıştır. Yapılan sondajlarla temeldeki granitler
içerisinde 211 metreye dek inilmiş ve gerek sıcaklık, gerekse akım değeri ba
kımından nitelikli su elde edilmiştir. Şu anda yayladaki kaplıcalar 3946 ki
şi/gün banyo kapasitesine ve 16.5 lt/sn akım değerinde suya sahiptir. Su sıcaklığı
55 °C , pH 8, radyoaktivite 21.4 Em an/litredir. Su sodyum lu, sülfatlı ve radyo
aktif bileşime sahiptir. Kaplıca suları romatizmal hastalıklara, kan dolaşımı
v ek a lp hastalıklarına, kadın hastalıklarına, sinir sistemi uyarılmasına olum 
lu etki yapmaktadır (Ülker 1988). Bunun yanında Rize II Özel idare M üdür
lüğü’ nce Orta Am barlık M evkii’ nde m odern bir kaplıca tesisi inşa edilmiş ve
hizmete açılm ak üzeredir.
Ayder’e kaplıca tedavisi için gelenler daha çok Doğu Karadeniz B ölüm ü’ nde yaşayanlardır. Bunun yanısıra, daha önce yörede yaşamış, sonradan A n 
kara, İstanbul, İzm ir gibi büyük kentlere göç etmiş olanlar da kaplıca
tedavisinden yararlanmak amacıyla yaz mevsiminde yaylaya gelmektedirler.
Ayrıca kaplıcalardan tedavinin dışında, banyo amacıyla yaylaya gelen yerli halk
ve diğer konuklar da yararlanmaktadırlar.
Yaylaya çıkm a hareketi ekonom ik bir faaliyet gibi görünse de, bunda Ana
dolu insanının eskiden beri yaz mevsiminde serin ve temiz havası olan yüksek
kesimlerde bulunm a isteğinin de payı büyüktür. Yani geleneksel yaylaya çık
ma faaliyeti bir ölçüde kalimatizm olarak adlandırılan dağ iklim inde ya da
diğer bir deyimle sağlıklı iklim de bulunm a isteğinden de kaynaklanmaktadır.
Ayder Yaylası’ nda bu zaten yerli halkın yaşama biçim idir. Bunun dışında,
önceden yörede yaşayıp daha sonra başka kentlere göç etmiş olanlar, yine bu
amaçla yaz mevsiminde yaylaya gelm ektedirler (G rötzbach 1984). Bu şekilde
dışarıdan gelenlerin bazıları yaylada bulunan kendi evlerinde kalırlarken, ki
m ileri yakınlarının yanında, böylesi bir olanağı bulunmayan ve çok az bir b ö 
lümü teşkil edenler ise otellerde kalmaktadırlar.
Ayder Yaylası’ na bu amaçla gelenlerin vç yukarda sözü edilen grubun dı
şında kalanlar, yine başka kentlerde, özellikle de büyük kentlerde yaşayanlar
ve yabancılardır. Bunlar da tavsiye üzerine ya da çeşitli yerlerden edindikleri
bilgiler sonucu gelmektedirler. Bu grupta yer alanlar, sağlıklı iklim de bulun
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manın dışında, yayla yaşamını görm ek, o yaşantının içinde yer almak isteğin
den dolayı A yder’e gelmektedirler.
Dağ Turizm i
Kaçkar Dağları yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çeken önemli bir dağ
sporları m erkezidir. GB-KD yönünde uzanan bu silsile, Kaçkar Dağı (3932
m), Bulut Dağı (3562 m) ve Altıparm ak Dağı (3492 m) olmak üzere üç bölüme
ayrılır (Şekil: 3). Burada kaya tırm anıcılığı, kar ve buzul tırm anıcılığı gibi
A lpinizm in bütün stillerini uygulamak m üm kündür (Koksal 1988).
Kaçkar, Bulut ve Altıparm ak Dağları’ na tırmanışta Ayder Yaylası başlan
gıç yeri durum undadır. Yöreye gelen dağcılar önce A yder’de konaklayıp din
lendikten ve gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra buradan yürüyüşe
geçerek daha yukarıdaki kamp alanlarına ulaşırlar (Şekil: 3).
“ Trekking” olarak adlandırılan dağ yürüyüşçülüğü, gelişmiş ülkelerde,
genç, yaşlı, büyük kitlelerin ilgi duyduğu bir spordur. Ayder Yaylası, dağların
belirli yüksekliklerine, çevredeki yaylalara, yollarla, patikalarla bağlanmış
tır. Bu nedenle de dağ yürüyüşçülüğü yapmak isteyenler için bu çevre ideal
parkurlara sahiptir (Kaçar 1983), (Şekil: 3). Fazla sisli ya da yağışlı olmayan
bir havada sözkonusu yollarda ya da patikalarda yerli-yabancı birçok insanı
sırt çantalarıyla daha yükseklere tırm anırken veya buralardan dönerken gör
mek mümkündür. Yürüyüşçüler bu etkinliklerini günübirlik, yani çevrede il
gi duydukları yerlere gidip tekrar yaylaya dönm e şeklinde gerçekleştirdikleri
gibi, birkaç gün daha yükseklerde gezinti yapıp tekrar Ayder’e dönm ek şek
linde de yapmaktadırlar.
Yaz mevsiminde yürüyüş biçim inde gerçekleştirilen bu faaliyet kış mevsi
minde de yeni yeni kayaklı turlar şeklinde yapılmaktadır.
Doğu Karadeniz Bölüm ü, gerek doğal yapısı, gerekse insan yaşamı bakı
mından bilim adamlarının da çok ilgi duyduğu bir yöredir. K açkar Dağları
özellikle flora ve fauna konusunda çalışanların ilgisini çekm ektedir (Somuncu 1989).
Bütün bunların yanında Ayder Yaylası hafta sonları, çevre il ve ilçelerden
rekreasyon am acıyla gelenlerin akınına uğramaktadır. G elenlerin çoğunluğu
da günübirlikçilerdir. Çok az bir bölüm ü kalacak yer bulabildikleri takdirde
hafta sonu tatillerini burada geçirm ektedirler. Kimi zaman yayladaki araç sa
yısı ve trafik adeta kentleri andırmaktadır.
Tüm bu özellikler gözönüne alındığında, Ayder gerçek anlamdaki yayla
özelliğini büyük öçüde yitirm iş, önem li bir turizm merkezi özelliğini kazan
mıştır denilebilir. A ncak yayladaki turizm gerek ulusal, gerekse uluslararası
düzeydeki turizm le bütünleştirilem em iştir (G rötzbach 1984). Bugünkü haliy
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le Ayder, çek icilik ler ve sunduğu olanaklarıyla, yabancılara da hizmet ver
mektedir. A ncak ağırlıklı olarak iç turizm talebini karşılamaktadır.
TU RİZM İN YARATTIĞI ÇEVRE SORUNLARI
Yurdum uzda yayla ve kaplıca turizm inin en önem li m erkezlerinden birisi
olan A yder’de, turizm in başlamasından bu yana plansız, program sız bir geliş
me olmuştur. Yaylada bu aktivitenin yarattığı en önem li sorun; çarpık yapı
laşmadır. Daha önce de belirtildiği gibi, buraya yol ulaşana dek meskenler
tümüyle ahşaptan ve yörenin karakteristiğine uygundu. Yolun yaylaya ulaş
ması sonucu, kaplıcaya gelenlerin konaklama talebini karşılamak amacıyla pan
siyon ve oteller yapılmaya başlamıştır. A ncak bunlar yapılırken de geleneksel
yapı şekli gözetilm eden, beton, çok katlı binalar yapılma yoluna gidilmiştir.
Bugün özellikle Aşağı A m barlık M evkii, adeta büyük kentlerdeki gecekondu
semtlerini andırmaktadır. Yaylada tek katlı şirin ahşap evlerin yanında 4-5
katlı beton bloklar yükselmektedir. Bütün bunlar aslında turizm adına yapı
lan yanlışlıkların ileride ne gibi sonuçlar getireceği bilinm ediğinden ya da gözardı edildiğinden olmaktadır.
Yeni yapılan kaplıca binası m odern anlamda ihtiyaca cevap verm ek ama
cıyla düşünülmüş olsa da, mimari tarz bakım ından yine yörenin karakterine
aykırı bir görünüm arzetmektedir. Aynı zamanda bina için yer seçim inde de
isabetli bir karar alınmadığı kanısındayız. Çünkü konum olarak bina yayla
nın ortasına oturtulmuştur.
Yörenin turizm potansiyeli gözönüne alınarak Ayder Yaylasının bir b ölü 
mü Bakanlar Kurulu’ nun 9 Nisan 1987 tarih ve 87/11608 sayılı kararı ile “ Kap
lıca Turizm M erkezi” ilan edilmiştir. Sözkonusu karar 9 Nisan 1987 tarih ve
19426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karara ilişkin
olarak turizm m erkezi ilan edilen bölüm ün 1/5000 ölçekli Nazım İm ar Planı
ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılmıştır. A ncak bazı aksaklıkla
rın ortaya çıkm ası üzerine mevcut planlar üzerinde yeniden düzenlem eler ya
pılmıştır.
Bütün bu olumlu çabaların yanında Ayder Yaylası’ nı gelecekte yine de ba
zı tehlikeler beklemektedir. Öncelikle, turizm merkezi kararında yaylanın tü
mü bu kapsama alınmamıştır. Aşağı A m barlık M evkii tümüyle bu kapsam
dışında bırakılmıştır. Yayladaki evlerin ve turistlere hizmet veren birim lerin
büyük bölüm ü bu m evkiide bulunmaktadır. Aynı zamanda Yukarı A m barlık
M evkii’ nin de bir bölüm ü yine bu kapsam dışında tutulmuştur. Turizm m er
kezi ilan edilen yer ise bu iki mevkii arasında kalan ve yaylanın en güzel man
zarasına sahip olan Orta A m barlık M evkii’dir. Burası da birkaç ev ve Aşağı
A m barlık’a yakın olan kısımdaki oteller hariç tutulursa, el değmemiş boş bir
alandır (Şekil: 2).
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Bakanlar Kurulu Kararı “ Kaplıca Turizm Merkezi” esasına dayandığı için,
kaplıcaya yakın olan ve yeni bir imar faaliyeti için uygun olan yaylanın boş
kesimi bu kapsama alınmıştır. A ncak gelecekte Ayder Yaylası’ nın önemli bir
turizm m erkezi olması -ki bu m üm kündür- düşünülürse, yaylanın tamamının
turizm merkezi kapsamına alınmasının daha olumlu olacağı kanısındayız. Çün
kü şu anda Aşağı ve Yukarı A m barlık M evkiileri yayla görünüm ünden daha
çok , kent manzarası göstermektedir. Bu nedenle yalnızca yaylanın orta b ölü 
münün planlı bir yapılaşmayı öngörmesi sorunu çözm em ektedir. Uzun vadeli
ve geniş kapsamlı bir turizm planlaması düşünüldüğünde, bundan sonraki ya
pılaşmanın planlı bir biçim de olması, bunun yanında yine aynı çevçevede mev
cut alanların da iyileştirilm esi gerekmektedir.
Turizm m erkezi için yapılan Nazım Plan ve im ar Planı da kamuoyunda
tartışmalara yol açmıştır. Bu tartışmaların kaynağı da yapılan planlamanın
ve am açlarının doğru kararları içerip içerm ediği konusudur.
Turizm in yapılabilmesi için tesis gereklidir. Ancak yapılacak tesisler de
uygun koşullarla, uygun olan yerlere yapılmalıdır. Çünkü bir yere gelen tu
rist oradaki tesis için değil, öncelikle o yerin çeşitli güzelliklerine ya da çek i
ciliklerine gelmektedir. Bugün, turizm merkezi ilan edilen kesim, yaylada güzel
manzarası ile bozulm adan kalmış tek alandır. A yrıca Ayder’ i karakterize eden
tek yer de burasıdır. Ayder Yaylası ile ilgili tanıtıcı yayınlara buranın fotoğ
rafları konmaktadır. Televizyon program larında buraya ait görüntüler yer al
maktadır. Mevcut planda ise burası için yoğun kullanım alanları ve yapılaşma
öngörülmektedir. B öylece yapılması düşünülen şey; B irçok olumsuzluklar içe
ren eskinin tam ortasına bir yenisinin eklenm esinden başka bir şey olmaya
caktır.
SONUÇ
Gerek konum u, gerekse çek icilik leri ile Ayder Yaylası gelecekte Türkiye’ 
nin önem li turizm m erkezlerinden birisi olmaya adaydır. Ancak mevcut ola
nakları en iyi biçim de değerlendirip doğayı bozm adan, kısa vadeli çıkarlar
yerine uzun vadeli çıkarlar için yatırım yapılmalıdır. Bunun yanında A yder'in geleceği için alınması gerekli acil önlem ler şunlardır:
Ö ncelikle yaylanın tamamı turizm merkezi kapsamına alınmalıdır. Bun
dan sonra yeni bir planlama yapılmalı ve bu planlamada Orta A m barlık Mev
kii bugünkü şekliyle bırakılm alıdır. Yeni tesisler için ise Yukarı ve Aşağı Ambarlık M evkiilerinde yer belirlenm elidir. Yapılacak yeni bina ve tesisler ise
kesinlikle yaylanın geleneksel mimari karakterine uygun olmalıdır. Ayrıca bu
ralardaki yaylanın görüntüsünü bozan yapıların iyileştirilmesi mutlaka sağ
lanmalıdır.
Böylece Ayder Yaylası daha güzel bir görünüme kavuşacak, gelecek turist
lere daha iyi hizmet verilecek ve gerek yöre, gerekse ülke ekonom isine daha
fazla katkı sağlanacaktır.
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Foto: 1 — Ayder yaylasının genel görünüşü.

Foto: 2 — Orta A m barlık M evkiindeki tipik yayla m eskenleri.

Foto: 3 — Yaylada tek katlı ahşap evlerin yanında 4-5 katlı beton binalar yükselmektedir.

Foto: 4 — Ayder Yaylası yollar ve patikalarla çevredeki yaylalara bağlanmaktadır.
Bu yollarda sık sık gezinti yapan gruplarla yaylacıları birarada görm ek
mümkündür.

