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ÖZET: Alan kullanım planlaması; teknik, ekolojik ve ekonomik
yönden gerçekçi ve bunun yanısıra sosyal açıdan kabul edilebilen bir
aktivite olarak kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir çalışma süreci değildir.
Küresel ölçekten bireysel ölçeğe kadar geniş bir yelpaze içinde bir yandan
sürdürülebilir koşullar yaratarak insan gereksinimlerinin karşılanmasını
diğer yandan da arazinin sunduğu kaynak potansiyelinden en akılcı şekilde
yararlanmayı hedefleyen alan kullanım kararları, çok yönlü ve
multidisipliner çalışmaları gerektirmektedir. Alan kullanım planlama
çalışmalarının ortaya koyduğu karar ve öneriler doğrultusunda bölge ve yöre
ölçeğinde yapılacak diğer çalışmaların bütünleştirilmesi, her ölçekte
alınacak plan kararlarının paralelliğini sağlarken, özellikle ülkemiz
koşullarında yerel yönetimlerin yetersiz ya da hatalı politik kararlarının
önlenmesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Yeterli kaynak potansiyeline
sahip
olduğu
halde
çoğu
yöremizin
bu
kaynak
potansiyelini
değerlendiremeyip göç veren/kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer
aldığı gözlenmektedir. Rize İli de; doğal ve kültürel değerlerinin
yüksekliğine karşın tarımsal arazi potansiyelindeki yetersizlik ve diğer
ekonomik güçlükler nedeniyle göç veren bir yöre konumundadır. Oysa, alan
kullanım planlama çalışmaları ile kırsal alan kullanım sistemlerinde
gerçekleştirilecek değişikliklerle, yörenin doğal-kültürel potansiyelinin
sürdürülebilir turizm-rekreasyon ilkeleri çerçevesinde değerlendirilerek
geliştirilmesi
ve
turizm-rekreasyona
kaynak
oluşturan
değerlerin
güçlendirilmesi olasıdır.
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I. G İR İŞ

Alan kullanım planlaması; teknik, ekolojik ve ekonomik yönden
gerçekçi ve bunun yanısıra sosyal açıdan kabııl edilebilen bir aktivite olarak
kolaylıkla geçekleştirilebilecek bir çalışma süreci değildir.
Bu planlamanın gerçekleştirilmesinin ön koşullarından biri, planlama
kararlarının, yerel ölçekten küresel ölçeğe kadar geniş bir yelpaze içinde ele
alınması ve sürdürülebilir koşulların sağlanarak insan gereksinimlerinin
karşılanmasıdır. Diğer koşul ise,
alan kullanım kararlarının arazinin
sunduğu kaynak potansiyelinden
en akılcı şekilde yararlanmayı
hedeflemesidir.
Alan kullanım planlamasının önerdiği hedeflere ulaşılabilmesi için
planlama kararlarının çok yönlü, çok boyutlu ve multidisipliner çalışmalar
sonucu ele alınması gerekmektedir.
Günüm üzde gelişmiş ülkelerde kırsal kalkınma ve planlama konuları;
tarımsal
ürünlerdeki artışı, yeterli ve sağlıklı gıdanın teminini
çok
yakından ilgilendirmesi ve çevresel problemlerin çözümünde bir çıkış yolu
olarak görülmesi nedeniyle, alternatif politikaların
bir parçasını
oluşturmaktadır.
Taleplerin tamamının karşılanması amacıyla kırsal
kalkınma
çalışmalarında belirli bir alan kullanım planlaması metodolojisinin ortaya
konması en
önemli
noktadır. Bu metodoloji, kentsel alan kullanım
planlamasından tamamen farklı olarak sadece kentsel yerleşimleri değil,
aynı zamanda, farklı büyüklükteki kırsal yerleşimleri ve bunların
çevrelerindeki tarım alanları, ormanlar, meralar gibi geniş kırsal alanları
içermelidir. Böylelikle kırsal yapının hiyerarşik düzenine bağlı olarak
sistematik bir alan kullanım planlaması metodolojisinin kurulması
sağlanabilir. Dolayısıyla çözümün, sorunun içinde olduğu savından
hareketle, birbirinden farklı alan kullanım tiplerine ve doğal kaynak
yönünden en yüksek potansiyele sahip olmalarına rağmen; ekonomik ve
ekolojik yönden giderek değer kaybeden b u'alanlar için, doğal kaynakların
sürdürülebilirliği ve korunması ilkesi içinde, doğanın hiyerarşik düzenine
ters düşmeden çözüm üretmek daha akılcıdır. Çünkü potansiyellerinin
dışında kullanıma zorlanan arazilerde kaynak kayıpları ve ekonomikekolojik çöküş kaçınılmazdır.
Kırsal kalkınma çerçevesi
içinde
alan
kullanım planlaması,
planlanan yöre kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması
için

Sürdürülebilir Bölge Planlama Çerçevesinde Kırsal Kalkınma İçin Alan

177

kullanılması gereken bir araç olmalıdır. Bir başka deyişle, alan kullanım
planlaması, kırsal planlama ile kırsal kalkınma arasındaki
bağlantıyı
sağlamalıdır (Şekil 1).

Şekil 1. Kırsal kalkınma, kırsal planlama ve alan kullanım planlaması
arasındaki ilişki
Kitam ura (1994), kırsal alan kullanım planlamasında;
- büyük ölçekli alan kullanımı,
- orta ölçekli alan kullanımı,
- küçük ölçekli alan kullanımı şeklinde üç farklı seviye belirlemiştir.
Bu yaklaşıma göre; büyük ölçekli alan kullanım planlaması,
değerlendirme ünitesi olarak “B Ö LG E (Region)” yi ele alır ve arazi
kullanımı için bölgenin taşıyacağı genel karakteristiğe karar verir (çalışma
ölçeği 1/ 50 000).
Orta ölçekli alan kullanım planlaması, değerlendirme ünitesi olarak
“A L A N (Area)” ı ele alır ve temel alan kullanım desenini belirler (Çalışma
ölçeği 1/10 000-1/5 000).
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Küçük ölçekli alan kullanım planlamasında ise, değerlendirme ünitesi
olarak “P AR SEL (Lot)” ele alınır. Mülkiyet deseni ile ilişkilendirilerek
parsel ölçeğinde kararlar alınır (Çalışma ölçeği 1/1 000 - 1/500).
Bu üç hiyerarşik seviyeye işlerlik kazandırılması ve karşılıklı
ilişkilerinin güçlendirilmesi ile sürdürülebilir kırsal kalkınma, kendisinden
beklenenleri yerine getirebilir. Bunun yanısıra alan kullanım planlamasının
bölgesel planlama sistemlerinden farklı olduğu gözönüne alınarak, bu üç
seviyenin bölgesel planlama sistemi içinde uygun bir atamaya yerleştirilmesi
gerekmektedir.
Sürdürülebilir kırsal kalkınma bağlamında alan kullanım planlaması,
kırsal planlama ve kırsal kalkınma arasında bir köprü görevi üstlenmiş
durumdadır. Bu nedenle sürdürülebilir kırsal kalkınma için alan kullanım
planlamasının sağlam ve güvenilir bir yapıya oturtulması gerekmektedir. Bu
bağlamda alan kullanım planlamasının da fiziksel, sosyal ve ekonomik
açıdan gerçekçi, yeterli ve güvenilir kaynak envanter ve analizi
çalışmalarına dayandırılması, yerel, bölgesel ve ülkesel politikalarla
desteklenmesi esas olmalıdır.
Ancak, gelişmekte olan ülkelerde hızlı kalkınma çabaları ve hatalı
politikalar nedeniyle nitelikli kırsal alanların yeterince değerlendirilemediği
ve bu nedenle de
kaynak kayıplarına neden olunduğu bilinmektedir.
Ülkemiz de yeterli doğal ve beşeri kaynak potansiyeline sahip olduğu
halde, çoğu yöremizin bu potansiyeli değerlendiremeyip, ekonomik
bakımdan yetersiz bir duruma geldiği görülmektedir. Ayrıca hatalı
kullanılan ya da kapasitesinin dışında farklı kullanımlara zorlanan alanlarda
kırsal peyzaj değerleri kaybolmakta, tarım toprakları, m era alanları
yitirilmekte ve erozyon tehlikesi büyük boyutlara ulaşmaktadır. Kaynak
potansiyelinin yatırıma dönüştürülememesi nedeniyle oluşan sosyo
ekonomik çöküntüye paralel olarak, kırsal kesimden kentlere ya da
kaynakların daha iyi değerlendirildiği alanlara göçler olmakta ve kırsal
yerleşimin temel öğesi olan köyler terkedilmektedir. Gerek kültür birikimini
ve geleneksel yapısını kaybeden kırsal alanlarda, gerekse göç alan kentsel
alanlarda toplumsal huzursuzluk görülmekte, kır ve kent arasında nüfus ve
gelir dağılımı açısından dengesizlikler yaşanmaktadır.
Doğu Karadeniz Bölümündeki Rize İli, özellikle doğal ve beşeri
kaynak potansiyelinin yüksek olmasına karşın bu potansiyeli yeterince
değerlendiremeyen yörelerimize çarpıcı bir örnektir.

II. RİZE İLİ’NİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
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Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz B ölüm ü’ııde yer alan Rize İli,
3 920 km 2 yüzölçüme sahiptir. Rize İli’nin doğusunda Artvin, batısında
Trabzon, güneyinde Erzurum illeri yer almakta ve kuzeyinde de Karadeniz
sınır oluşturmaktadır. Rize idari bakımdan, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli,
Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere,
Pazar ve Merkez ilçe olmak üzere toplam 12 ilçeye, 4 bucağa ve 319 köye
sahiptir.

II.1. Doğal Yapı
Karadeniz Bölgesi, ülkemizin en yüksek ve arızalı bölgelerinden
biridir. Kuzey Anadolu (Karadeniz) Dağları adı verilen dağlık kuşak,
batıdan doğuya gidildikçe yükseltisi artarak uzanır ve Doğu Karadeniz
Bölümündeki Rize Dağları kesiminde en yüksek seviyesine ulaşır (Kaçkar
Dağı, 3932 m). Kıyıdan itibaren
güneydeki dağlık alana doğru kısa
mesafelerde yükselti önemli ölçüde artmaktadır. Kıyı kesimi ile iç kesimler
arasındaki ilişkiyi sağlayan ve ender olan geçitler, 2000 metrenin çok
üstündedir. Örneğin; Of-Bayburt arasındaki Soğanlı geçidi 2330 m ’de, Rizeİspir arasındaki Ovit Geçidi ise 2600 m ’de yer almaktadır.
Kıyı çizgisine paralel uzanan dağların kuzey yamaçlarının akarsular
tarafından çok fazla yarılmış olması, Doğu Karadeniz Dağlarının göze
çarpan özelliklerinin başında gelmektedir. Bu nedenle yöredeki vadiler, kıyı
kesimi ile iç kesimler arasındaki ulaşımın sağlanmasında doğal yollar olarak
önemli bir işleve sahiptir.
Rize İlinde topografya kıyıdan itibaren birden dikleşmektedir. Bu
nedenle Rize kıyıları fazla girintisi çıkıntısı olmayan dik kıyılardır.
Doğu Karadeniz Bölümünün iklimi, yörede dağların kıyıya paralel ve
çok yakın biçimde uzanması nedeniyle Türkiye’nin diğer kesimlerine oranla
büyük farklılıklar göstermektedir. Rize îli’nin iklimi ise, Doğu Karadeniz
B ölüm ü’nün genel karakterini taşımakla birlikte kendine has bir özelliğe
sahiptir. Rize’de yıllık ortalama sıcaklık 14 °C olup sıcaklığın yıl içindeki
gidişi oldukça düzenlidir. Özellikle kış aylarında, Türkiye’nin güney
enlemlerindeki pek çok yerden daha ılıman bir iklime sahiptir. Rize İli,
toplam 2309.5 m m ’lik yıllık yağış miktarıyla Türkiye’nin en fazla yağış alan
yöresidir. Yağışın yıl içindeki dağılışı ise sıcaklıktaki gibi oldukça
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düzenlidir (Şekil 2). Genel karakteri itibariyle de Rize, ılıman iklim
özelliklerine sahiptir.
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Şekil 2. Rize İli sıcaklık ve yağış durumu (D.M.İ. 1994)
Doğu Karadeniz B ölüm ü’nde ve dolayısıyla Rize’de, iklim özellikleri
ve yer şekilleri ile vejetasyon formasyonları arasında büyük bir uyum
vardır. Yörede 1000 metreye kadar geniş
yapraklı, 1000-1500 metre
arasında geniş yapraklı - iğne yapraklı karışık orman, 1500 - 2000 metre
arasında ise ladin ormanları yer almaktadır. Ortalama olarak 2000 metrenin
üstünde ise alpin kat bulunmaktadır.
Bitkilerden yapraklı türler arasında, Fagus o rien ta lis (Kayın),
C arpinu s betu lus (Gürgen), A lnus glutinosa, Â. b a rb a ta (Kızılağaç), Tilia
rubra (Ihlamur), Ulm us globera, U .m onîana (Karaağaç), C asten ea sa tiva
(Kestane), Q u ercu s d sch o ro ch en sis ( Çoruh metesi) ve R hododendron
luteum (Orman gülü) hakim durumdadır. İbrelilerden ise P icea orien ta lis
(Ladin)
ve
A b ie s nordm anniana (Doğu Karadeniz göknarı) başlıca
türlerdendir.
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II.2. Beşeri ve Ekonomik Yapı
II.2.1. Nüfus ve yerleşme
Rize İli’nin doğal çevre koşulları yerleşme özelliklerine de
yansımıştır. Kıyı kesimindeki dar bir şeritte, sık bir yerleşim dokusu
gözlenirken, kıyı gerisindeki yüksek alanlara çıkıldıkça yerleşme dokusu
farklılaşır. Kıyı gerisindeki kesimlerde bulunan evler, genellikle kendi
tarımsal faaliyet alanları içinde yer aldıklarından, bu alanlarda dağınık bir
yerleşim dokusu hakim duruma geçmektedir. Şehir, kasaba ve köy gibi
sürekli yerleşmelerin yanısıra yüksek kesimlerdeki yaylacılık faaliyetlerinin
sürdürüldüğü yaylalara çıkış ve inişte kısa süreli konaklamalar için
kullanılan mezraalar ve bunlardan daha yukarı seviyelerdeki yaylalar geçici
yerleşmeler olarak dikkati çekmektedir. Rize İli’nin 1935 yılında 111.084
olan nüfusu, 1960 yılında 248.930’a ve 1990 yılında ise 348.776’ya
ulaşmıştır (Şekil 3). 1935 yılında İl toplam nüfusunun % 86.8’i köylerde ve
% 13.2’si kentlerde yaşarken, 1990 yılında bu oran, köylerde % 61.8’e,
düşmüş, kentsel yerleşmelerde ise % 38.2’e ulaşmıştır. Bu durum, Türkiye
ortalamasından farklılık arzetmektedir. Türkiye genelinde 1935 yılında
nüfusun, % 76.5’i köylerde, % 23.5’i ise kentsel yerleşimlerde yaşarken,
1990 sayımına göre nüfusun % 41 ’inin köylerde, % 5 9 ’unun ise kentsel
yerleşimlerde yaşadığı saptanmıştır. Bu da Rize İli’nde nüfusun yarıdan
çoğunun kırsal kesimde, Türkiye genelinde ise nüfusun yarıdan çoğunun
kentlerde yaşadığını ortaya koymaktadır.

Şekil 3. Rize İli nüfusunun yıllara göre durumu (D.İ.E. 1935 - 1990)
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Nüfus durumunu gösteren şekil incelendiğinde, İlin nüfusunda düzenli
ve sürekli bir artış olmadığı gözlenmektedir. Bu durum tümüyle kırsal
nüfustan kaynaklanmaktadır. Çünkü, Rize İli kent nüfusuna bakıldığında
sürekli artış görülmekte, kırsal nüfusta ise zaman zaman iniş çıkışlar göze
çarpmaktadır.
Bir alandaki
nüfusun gelişimini etkileyen
iki ana faktör
bulunmaktadır. Bunlar doğum ve ölüm olayı ile göç hareketleridir. Nüfus
hareketleri olarak nitelendirilen bu olay, nüfus sayımları ile belirlenmekte ve
nüfus sayısı üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu bağlamda Rize İli
nüfus hareketlerindeki dalgalanmaların en önemli nedenlerinden biri de
göçlerdir. Dinamik bir nüfus yapısına sahip olan Rize İli, bir yandan
dışardan
göç yoluyla nüfus alırken bir yandan da dışarıya nüfus
vermektedir. Çizelge l ’de görüldüğü gibi 1975 -1990 yılları arasında Rize
İlinin dışarıya verdiği göç, dışardan aldığı göçten daha fazladır.
N et G öç M iktarı

N e t G öç O ranı % 0

D ış G öç

İç Göç

1 975-1980

31.456

23.071

-8.885

- 24.9

1980-1985

32.919

21.667

-11.252

-31.0

1985-1990

48.885

20.159

-28.726

-91.0

Y ıllar

Çizelge 1. Rize İli’nde net göç ve net göç hızı ( D.İ.E. 1985, 1989, 1996)
Rize İlinin 1990 yılı sayımına göre nüfus yoğunluğu 89 kişi/km2’dir.
İlçe bazında nüfus yoğunluğuna bakıldığında ise M erkez İlçedeki
yoğunluğun 397 kişi/km2 olmasına karşın, bu ideğerin F ın d ık lıd a 3 9 ’a,
İkizdere’de 17’ye ve Çam lıhem şin’de ise 16’ya düştüğü görülmektedir
(D.İ.E. 1993). Rize Merkez İlçe’de nüfusun bu denli yoğun olmasında, şehir
yerleşmesinin varlığının yanısıra, çay tarımının bu alanda yoğun bir biçimde
yapılması da etkildir.
Rize İli’nde ekonomik bakımdan faal olan
nüfusun
1990 yılı
itibariyle % 7 0 ’i tarımda (1 13 663 kişi), % 15.8’i (25 598 kişi) hizmet
sektöründe ve % 14’ü ise endüstride (22 658 kişi) çalışmaktadır (D.İ.E.
1993). R ize’de ekonomik açıdan faal nüfusun 3/4’üne yakın kısmı tarımda
çalıştığı için hakim ekonomik faaliyet, tarım olarak ortaya çıkmaktadır.
İkinci derecede hizmet sektörü ve ondan sonra da endüstri yer almaktadır
(Şekil 4).
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Şekil 4. Rize îli’nde ve Türkiye genelinde ekonomik bakımdan faal
nüfusun sektörlere dağılımı (D.İ.E. 1993a,b)
Sektörlerdeki oranlar Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında farklılık
göstermektedir. Türkiye genelinde 1990 yılında ekonomik bakımdan faal
olan nüfusun % 5 3 .7 ’si tarımda ve % 17.5 ’i de endüstride çalışmaktadır
(D.İ.E. 1993). Türkiye genelinde ekonomik bakımdan faal nüfusun %
53.7’si tarımda çalışırken bu oran, Rize İli’nde % 7 0 ’e ulaşmaktadır.

II.2.2. Ekonomik faaliyetler
İlin arazi kullanım durumuna bakıldığında, orman, fundalık ve çay
plantasyonu ile boş arazinin ağırlıklı olarak yer kapladığı görülmektedir
(Şekil 5).
MERA

14,58%

YERLEŞİM ALANI

0,64%
BOŞ ARAZI

□ T AR LA (Mısır, sebzemeyve, tahıl)

11,93%
SU YÜZEYİ

■ ÇAY

0,04%
□ FIN DIK

T AR LA (Mısır, sebzemeyve, tahıl)

3,17%

□ O R M AN -FU N D ALIK
■ M ERA

ÇAY

15.32%
□ YERLEŞİM ALANI

■ BOŞ ARAZI

□ SU YÜZEYİ

O R M AN -FU N D ALIK

FINDIK

52,28%

2,03%

Şekil 5. Rize İli’nde arazi kullanım durumu (Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı 1993)
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392 024 hektarlık İl yüzölçümü içinde sadece 80 457 hektarlık alan
tarımsal faaliyetlere ayrılmıştır. Bunun da 1991 yılı itibariyle 56 269 hektarı
çay plantasyonlarına, geri kalanı da fındık başta olmak üzere diğer tarımsal
ürünlere ayrılmıştır.
1924 yılında yapılan denemelerle başlayan çay üretimi, bu tarihten
itibaren Rize ve yakın çevresinde, tarım ürünleri içinde önemli bir yer
tutmuştur. 1938 yılında ilk çay ürünü elde edilerek kuru çay üretimi
gerçekleştirilmiş, 1947 yılında ise çay tarımına dayalı endüstri tesisi olarak
ilk çay fabrikası kurulmuştur.
1970 - 1991 yılları arası çay ekilen alan ve yaş çay yaprağı üretim
miktarı Şekil 6 ’da verilmiştir. Yıllar itibariyle bazı dalgalanmalar
görülmekle birlikte çay üreten çiftçi, ekilen alan ve elde edilen yaş çay
yaprağı miktarında sürekli ve belirgin bir artış görülmektedir.
D.İ.E. 1990 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Rize İli’nde 113
663 kişinin tarımda çalıştığı belirtilirken, 1990 yılı tarımsal yapı ve üretim
istatistikleri sonuçlarına göre çay tarımıyla uğraşan çiftçi sayısı, 124 118 kişi
olarak saptanmıştır. İki rakam arasındaki farklılık, Rize İli’nde çay tarımının
aile işletmeciliği şeklinde yapılması ve çalışanların asıl ekonomik
faaliyetleri hizmet veya endüstri sektöründe olsa bile, hemen her ailenin bir
miktar çay bahçesine sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
İlde çay tarımına başlandığı andan itibaren çay plantasyonu için
sürekli yeni alanlar açılmıştır. Ancak günümüzde, tüketim fazlası üretime
yol açmamak ve diğer kullanım tiplerinin çay plantasyonlarına dönüşümünü
engellemek amacıyla, izlenen çay politikalarına da bağlı olarak çay ekim
alanlarının miktarında sınırlama getirilmiştir
İl genelinde tarım deseni içinde çay plantasyonu yapılan alanların son
şekline ulaştığı söylenebilir. Ancak bugünden başlayarak bu alanların
genişleyeceği düşünülse bile, tarımsal alan kullanım deseni içinde önemli bir
değişikliğe neden olmayacağı açıktır. Öte yandan nüfus artışına ve miras
hukukuna bağlı olarak mevcut çay plantasyonları, parçalanmakta ve küçük
alanlara dönüşmektedir. Bu durumda gelecekte mevcut çay ekim alanları,
artan nüfusu besleyemeyecek duruma gelecektir.
İldeki ekonomik yapının gelişmesini sağlayan faaliyetlerden biri de
çay tarımına bağlı endüstridir. Rize İli’nde Çay-Kıır Genel M üdürlüğüne
bağlı 32 çay fabrikası bulunmaktadır. Ayrıca 4 Aralık 1984 tarihinde 3902
sayılı yasayla çay tekeli kaldırılmış ve özel sektör de çay endüstrisi içinde
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yer almaya başlamıştır. İlde çay işleyen tesisler ve bunların
kapasiteleri Çizelge 2 ’de gösterilmiştir.
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işleme

Özel sektöre ait çay işleme tesislerinin sayısının çok olmasına karşın,
bunların büyük bölümü 50 ton/günden daha az kapasiteye sahip küçük
atölyeler niteliğindedir.
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Şekil 6. 1970-1991 yılları arasında Rize İli’nde çay ekilen alan ve yaş
çay yaprağı üretimi (D.İ.E. 1970-1991)
Fabrika sayısı

Kapasite (ton/gün)

Çaykur

Özel

Toplam

32

264

296

Çaykıır

Özel

Toplam

4795

8804

13 599

Çizelge 2. Rize İli’ndeki çay fabrikaları ve işleme kapasiteleri
(Ergüven vd. 1995)
Çay tarımı ve buna bağlı endüstrinin gelişmesiyle birlikte, ekonomik
yapısı yetersiz olan ve sürekli göç veren Rize İli’nde bu durum, ekonomik
yapıyı canlandırıcı ve göçü frenleyici bir faktör olarak belirmiştir. Ancak
çay tarımının ve buna bağlı endüstrinin Rize İli ekonomisine yaptığı olumlu
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katkılara rağmen, İlden dışarı olan göçün giderek artan bir şekilde devam
ettiği görülmektedir (Bkz. Çizelge 1).
Rize İli’nin tarıma dayalı ekonomisinde çay tarımından sonra fındık,
mandalina ve diğer narenciye ürünlerinin üretimi ile ormancılık, balıkçılık,
büyük ve küçükbaş hayvancılık ve kısmen de arıcılık yer almaktadır.
Arazi kullanım durumundan da anlaşılacağı üzere otlak alanları, Rize
genelinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle aile işletmeciliği şeklinde
yürütülen büyükbaş hayvancılığın Rize İli ekonomisinde önemli bir yeri
vardır.
Ortalama 2 000 metrenin üzerindeki Alpin katta
mevsiminde kırsal kesimdeki ailelerin hayvanlarıyla
oldukları yaylalar, geleneksel şekliyle gerek hayvancılık
ailelerin yaz mevsimini daha serin bir ortamda geçirmeleri
işlevlere sahiptir.

yer alan ve yaz
birlikte çıkmış
için ve gerekse
açısından önemli

Ancak aile ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan yaylacılık
faaliyetlerine olan ilgi giderek azalmış, buna bağlı olarak büyük ve küçükbaş
hayvan sayısında önemli değişiklikler görülmüştür. Örneğin Rize İli’nde
1964 yılı itibariyle 33 010 olan koyun sayısı, 1991 yılında 13 700’e; 25 680
olan keçi sayısı, 8 52 0’ye; 122 860 olan sığır sayısı ise 76 165’e düşmüştür
(Şekil 7).
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Şekil 7. Rize İli’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı (D.İ.E.
1964-1991)
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III. TARTIŞMA ve SONUÇ
Rize İli’nin tarıma dayalı ekonomik yapısının, bu konudaki canlılığını
sürdürmeye yetmediği ve bunun sonucunda İlin sürekli göç verdiği ve
hayvancılık, yaylacılık gibi geleneksel yapıya dayalı faaliyetlerin bu
özelliklerinin bozulduğu saptanmıştır. Rize İli’nde Alan Kullanım
Planlaması ile Rize İli’nin kırsal kalkınması ve ekonomik yeterliliği
sağlanarak göçün önlenmesi ve en aza indirilmesi mümkün olacaktır.
Doğal kaynak potansiyelinin sunduğu hiyerarşik düzen içinde kırsal
kalkınmayı sağlayacak olan bölgesel planlama çalışmalarının alan kullanım
planlama çalışmaları ile bütünleştirilmesi ve birbirini desteklemesi esas
alınmalıdır.
Rize ilinin mevcut geleneksel ve sosyo-ekonomik yapısı içinde gerek
tarımsal üretim gerekse tarımsal işletmeciliğin genel olarak küçük aile
işletmeleri şeklinde sürdürüldüğü bilinmektedir. Bu bağlamda; Kitam ura'nın
(1994) Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmayı sağlamak amacıyla oluşturulmasını
önerdiği alan kullanım sistemi çerçevesinde; Rize İlinin sahip olduğu doğal
ve beşeri kaynak potansiyeline bağlı olarak, tarımsal alan kullanım desenini
oluşturan çay ve fındık bahçeleri gibi birimler ile köy ortak malı olan
yaylalar, küçük ölçekli alan kullanım planlaması çerçevesinde “P A R SE L ” ;
Rize ilinin genel alan kullanım deseni, orta ölçekli alan kullanım planlaması
çerçevesinde “A L A N ” ; Doğu Karadeniz Bölümü ise, büyük ölçekli alan
kullanım planlaması çerçevesinde “ B Ö LG E” olarak değerlendirilmelidir.
Aile işletmeciliği boyutunda çözümlenen kalkınma ve alan kullanım
planlaması çalışmalarının, doğrudan İl Alan Kullanım desenine ve kalkınma
çalışmalarına yansıyacağı ve bunun da Doğu Karadeniz Bölümünde
gerçekleştirilecek KIRSAL KALK IN M A SİSTEMİNİ destekleyerek
hiyerarşik düzen içinde sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlayacağı açıktır.
Alan kullanım planlamasının kırsal planlama ile kırsal kalkınma arasında bir
köprü olduğu gerçeğinden hareketle akılcı alan kullanım planlaması ile alan
kullanım deseninde m eydana gelen değişikliğin ekonomik yapıda olumlu
etki yaratacağı bir gerçektir.
Sürdürülebilir kaynak kullanımının öncelikle aile işletmesi ya da
parsel boyutunda çözümlenememesi durum unda kırsal planlamanın diğer
aşamalarına başarılı bir geçiş sağlanamayacaktır. Bu nedenle gerek ORTA
ÖLÇEKLİ gerekse BÜYÜK ÖLÇEKLİ P LA N LA M A çalışmalarında kırsal
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kalkınma için alan kullanım sistemlerinin, öncelikle çekirdek ölçeğinde
(PARSEL) değerlendirilmesi ve çözümlenmesi gerekmektedir.
Gerçekleştirilecek hiyerarşik planlama çalışmaları çerçevesinde ;
PARSEL ÖLÇEĞİNDE; Çiftçinin elindeki araziyi ve arazinin
sunduğu kaynakları sürdürülebilirlik ilkeleri ile değerlendirmesi için önlem
ve önerilerin geliştirilmesi ve bunun tarımsal yayım ve eğitim politikaları ile
uygulanabilirliği sağlanmalıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi doğal koşullar
yörede çayın yetiştirilmesi için elverişlidir. Ancak, çay üretiminde nitelik ve
niceliği koruyabilmek için il ekonomisinde önemli yer tutan çayın üretimi
aşamasında hatalı uygulamaların önlenmesi gerekmektedir.
Yöre doğal koşullar bakımından çeşitli ürünlerin yetişmesine uygun
olmakla birlikte çay, fındık, mandalina, mısır gibi birkaç ürünün tarımsal
üretimde hakim duruma geçtiği gözlenmektedir. Çay bitkisinin yöreye
getirilişinde olduğu gibi alanın ekolojik koşullarına başarıyla uyum
sağlayacak ve mevcut tarımsal ürünler içinde yer almayan başka ürünlerin
çiftçiye tanıtılmasına, ayrıca mevcut tarımsal ürün içinde yer almasına
rağmen yeterince önem verilmeyen ürünlerin de yetiştirilmesiyle ilgili
olarak çiftçinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu şekilde
çayda olduğu gibi, ekonomik önemi olan başka ürünlerin yetiştirilmesi
sağlanarak yöre ekonomisi desteklenecektir. Örneğin ılıman iklim
koşullarında yetişen bir meyve olan kivi ile ilgili yürütülen deneme
çalışmalarına benzer şekilde başka türler için de bilimsel araştırmalar
yapılmalıdır.
Yörede çayır-mera alanlarının kullanımı herhangi bir planlamaya
dayandırılmadan geleneksel tarzda sürdürülmektedir. Bu nedenle gerek
köyler civarındaki otlak alanları gerekse ortak mülkiyet içinde yer alan
yaylalar, koruma kullanım ilkeleri çerçevesinde ele alınarak özel amenajman
planları yapılmalıdır. Hayvancılığın gelişmesi desteklenmeli, teşvik
edilmelidir. Bu durumun yöre ekonomisine katkı sağlamasının yanısıra
ülkemizde gittikçe gerileyen hayvancılığ ın'canlandırılm asına da katkı
sağlayacağı açıktır. Ayrıca, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü
yaylalar, turizm - rekreasyon amaçlı olarak da değerlendirilmelidir.
ALAN ÖLÇEĞİNDE; Rize İli’nin genelde tarım, orman, çayır - mera
ve yerleşimden oluşan genel alan kullanım deseninde kaynak potansiyeline
dayalı
olarak
yapılacak
iyileştirmelerin
yanısıra,TURİSTİK
VE
R E K R E A S Y O N E L aktivitelerin gerçekleştirileceği alanlara da yer verilerek
turizm ve rekreasyonun il ekonomisine katkı yapması sağlanmalıdır. Rize İli;
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doğal özellikleri ve görsel değerlerinin yanısıra, köyleri, geçici bir yerleşme
şekli olan mezraaları, yaylaları ve buralardaki geleneksel yaşam tarzı ile
büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Gerek Rize İli gerekse Doğu
Karadeniz bölümü son 10 yıllık dönem içinde ülke turizminde alternatif bir
alan olarak ortaya çıkmıştır. Yöre özellikle iç turizm bakımından büyük bir
taleple karşı karşıya kalmıştır. Ancak, büyük bir ekonomik kaynağı içeren
bu potansiyel gereği gibi değerlendirilememektedir. Turistik ve rekreasyonel
aktivitelere açılan bu alanlarda plansız bir gelişim izlenmesi nedeniyle,
henüz potansiyellerine uygun değerlendirilemeden, hatalı kullanımların
etkisiyle çevresel bozulmalara maruz kalmıştır. Günümüzdeki uygulamalara
bakıldığında, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yöre halkının turizm
faaliyetlerine, planlama ve altyapı olmaksızın yalnızca tanıtımla
yaklaştıkları görülmektedir.
Bu nedenle, h edef kitlenin talepleri
karşılanamadığı gibi,
yöre halkından ve kullanıcılardan kaynaklanan
çevresel bozulmalar artan bir hızla devam etmektedir.
Turistik ve rekreasyonel faaliyetlerin ilin ekonomisine katkı
sağlaması, bunun yanısıra doğal ve kültürel çevrenin bozulmaması için,
turizm ve rekreasyon alanlarında planlama-altyapı-tanıtım üçlüsü arasındaki
ilişkinin doğru kurulması ve uygulamaya geçirilmesi sağlanmalıdır.
BÖLGE
Ö LÇ EĞİNDE ; Doğu Karadeniz Bölümünde yer alan,
genelde doğal ve beşeri özellikler yönünden Rize ili’ne benzer niteliklere
sahip diğer iller için de Rize ili’ne yönelik olarak parsel ve alan ölçeğinde
getirilen öneri ve önlemler gerçekleştirilmelidir. Böylece büyük ölçekli Alan
Kullanım Planlama çalışmalarına hiyerarşik düzen içinde işlerlik
kazandırılması ve diğer ölçekteki planlama çalışmaları ile arasında ilişkinin
güçlendirilmesi sağlanacaktır.
Bugüne kadar izlenen hatalı tarım politikaları sonucu çiftçinin
ürettiği çay, fındık gibi il ekonomisinin temelini teşkil eden ürünlerin
pazarlanması aşamasında büyük güçlüklerle karşılaştığı ve zaman zaman
m ağdur olduğu görülmüştür. Bu nedenle “B Ö L G E ” yi ilgilendiren tarım
politikaları gözden geçirilerek, özellikle tarımsal faaliyetlerde ve tarıma
dayalı endrüstride hakim rol oynayan çayın üretim ve pazarlamasına yönelik
hatalı politika ve uygulamaların bu çalışma ölçeğinde çözümlenmesi
sağlanmalıdır.
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Sonuç olarak, sürdürülebilir bölge planlama çalışmalarının ortaya
koyduğu karar ve önerilerin planlama alanını
etkileyecek diğer tüm
planlama ve uygulama çalışmalarıyla bütünleştirilmesi gerekmektedir.
Böylelikle bir yandan yerel, bölgesel ve ülkesel ölçekte alınacak plan
kararlarının
paralelliği sağlanırken bir yandan da özellikle ülkemiz
koşullarında yerel yönetimlerin aldığı yetersiz ya da hatalı politik kararların
önlenmesinde büyük ölçüde yardımcı olunacaktır.
Bu bağlamda; kırsal kalkınma ile kaynakların korunması sağlanacak,
parsel ölçeğinden küresel ölçeğe kadar karşılaşılan çevresel sorunların
çözümü kolaylaşacaktır.
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