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1. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ 
 

Rize İli, Derepazarı İlçesi, Eriklimanı, Tersane ve Merkez Mahalleleri sınırları içinde kalan yaklaşık 11 
ha yüzölçümündeki alan, Derepazarı Belediye Meclisi’nin 06.05.2019 tarih ve 35 nolu Kararı ile 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nun 69. ve 73. Maddesi uyarınca “kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” ilan 
edilmiştir. 

Planlama alanı Tersane, Eriklimanı ve Merkez mahalleleri sınırları içerisindeki 2 ayrı alandan 
oluşmaktadır. Bu alanlar ilçe merkezinin doğusunda ve batısında olmak üzere yaklaşık 11,10 ha 
büyüklüğündedir. Doğu bölgesinde bulunan alan Eriklimanı Mahallesi kentsel dönüşüm proje alanı 
7,5 ha, batı bölgesindeki alan Tersane ve Merkez Mahallesi kentsel dönüşüm proje alanı ise 3,6 ha 
alandan oluşmaktadır. 

Rize ili, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinin 
doğusunda, 40o -22′ ve 41o -28′ doğu meridyenleri ile 40o-20′ ve 41o-20′ kuzey paralelleri arasında yer 
alır. Karadeniz bölgesinin en dağlık, en fazla yağış alan, bulutlanmanın çok olduğu nem oranının en 
fazla olduğu bölüm olan Doğu Karadeniz Bölümü’nde Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve 
Artvin illeri yer almaktadır. Rize ve Trabzon Doğu Karadeniz bölümünün en gelişmiş illeridir. Batıdan 
Trabzon’un Of, güneyden Erzurum’un İspir, Doğudan Artvin’in Yusufeli ve Arhavi ilçeleri ve kuzeyden 
Karadeniz ile çevrili olan Rize’nin göller hariç yüzölçümü 3920 km2’dir. 

Rize ilinin 12 ilçesinden biri olan Derepazarı; Karadeniz kıyısında il merkezinin batısında olup kıyıdan 
basamak  basamak yükselen yeşil sırtlar üzerinde kurulmuştur. Trabzon-Hopa-Artvin karayolu ilçeden 
geçer. Derepazarı İlçesi; Doğuda  Rize İl Merkezi  ile batıda  İyidere, güneyde  Kalkandere ve merkez 
ilçe ile kuzeyde ise  Karadeniz ile çevrilidir. Rize il merkezinin batısında yer alan ilçe; 3920 km2’lik 
yüzölçümünde olan Rize ilinin 29 km2 ile %0.65’ inde yer almaktadır. İlçe merkezine bağlı 7 mahalle ve 
11 köy bulunmaktadır.  

Harita 1.  Planlama Alanının Ülkesindeki Yeri 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kizdere
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalkandere
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz
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Harita 2. Planlama Alanının Bölgesindeki Yeri 

Harita 3.  Planlama Alanı Uydu Görüntüsü  
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2. PLANLAMA ALANININ COĞRAFİ YAPISI 
 

Rize toprakları genel olarak dağlık ve engebelidir. Ancak bu genel topografik durum dikey yönde bazı 
farklılıklar arz etmektedir. Bu nedenle Rize’nin topografyasını üç bölümde incelemekte fayda vardır. 
Kıyı Şeridi ve Alüvyon düzlükler çok dar olan bu sahanın Rize topografyası içinde ayrı bir yeri vardır. 
Kabaca 80 km uzunluğundaki kıyı şeridinin genişliği akarsu vadileri dışında ortalama 20-150 m. 
arasında değişmektedir. Çok sayıda akarsu tarafından kesilen bu şeridin en geniş düzlüklerini taban 
seviyesi ovaları oluşturur. Tümüyle akarsuların getirdiği alüvyonlardan oluşan bu düzlükler, 
akarsuların denize kavuştuğu noktadan itibaren içeriye doğru 500-600 metreye kadar taban seviyesi 
ovası şeklinde, 9-10 km’ye kadar da taraça düzlükleri şeklinde uzanırlar. Bu düzlüklerin kıyı boyunca 
olan genişlikleri ise yaklaşık olarak 6200 m ile 1000 m arasında değişmekte olup hemen hemen 
tamamı yerleşime açılmıştır. Bunlardan en geniş olanı Ardeşen ilçe merkezinin yerleşim alanını 
oluşturan Fırtına Deresi’nin taban seviyesi ovasıdır. Yüksek kıyılar kategorisine giren Rize kıyıları 
genellikle sade bir görünüş arz eder. Kıyı çizgisi küçük boyutlu ve asimetrik girinti ve çıkıntılardan 
oluşur. Bütün bunların önüne kıyıdan 5-25 m, hatta bazen 150 m. Uzaklıkta ve boyutları 5-10-15 m 
arasında geniş ölçüde tahrip edilmiş olmasına rağmen yer yer taraça ve falezlere de rastlanmaktadır.  

Derin vadilerle yarılmış dağlık saha topografya kıyı düzlüğünün hemen gerisinde arızalanmakta ve 
yükselti birdenbire 150-200 m’ yi bulmaktadır. Keskin ve birbirine yakın sırtlar, dik yamaçlı “V” profilli 
vadiler yaklaşık 2000 m yüksekliğine kadar olan bu sahanın karakteristik topografik görünüşünü 
oluştururlar. Dağlık saha ve buzul topografyası kabaca 2000 m yükseklikten başlayan ve sahanın 
3000-3200 m yüksekliğe kadar olan kısımlarında topografya basık sırtlar, dik yamaçlı “U” profilli 
vadilerden oluşur. Dördüncü jeolojik zamanın buzul devrelerinde geniş ölçüde buzul aşındırmasına 
sahne olan bu sahada çok sayıda küçük boyutlu buz yalağı ve moren set gölleri mevcuttur. Bu sahanın 
yüksekliği 3000 m’yi aşan kısımları Rize’nin en sarp ve en arızalı kesimini oluşturmaktadır. Geniş 
ölçüde çıplak ve tamamen kayalık zirveler ile bunların arasındaki keskin sırtların yamaçları insanın 
gezmesini engelleyecek kadar diktir. Rize’nin en yüksek noktalarını bu sırtlar arasındaki zirveler 
oluşturur. Üzerinde hala buzul bulunan ve Rize topraklarının en yüksek noktası olan Kaçkar Tepesi 
(3937 m) ile Verçenik (üç doruk) Tepesi (3709 m), Koyun sokağı Vacakar dağı (3458 m), Çaymakçur 
Tepesi (3420 m), Marsis Tepesi (3334 m) ve Aşağı Karataş Tepesi (3322 m) bu zirvelerden bazılarıdır. 
Çalışma alanı engebeli bir topoğrafyaya sahip olup, eğim değeri % 0-80 aralığında değişmektedir. 

Planlama alanı morfolojisi incelendiğinde, vadi tabanı düzlükleri ve yamaçların hakim olduğu bir yapı 
görülmektedir. Planlama alanı eğim durumu incelendiğinde ise, %0-10 arası eğimli ve %10-30 eğimli 
arazilerin hakim olduğu görülmektedir. 
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Harita 4.  Derepazarı İlçesi Eğim Haritası 

 

3. İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ 

Rize ilinde sıcak ve Ilıman bir iklim hâkim olup yağış miktarı oldukça fazladır.  En kurak aylarda bile 
yağış miktarı oldukça fazladır. Rize ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 14,3°C’dir. Yıllık ortalama yağış miktarı 
1860 mm’dir. 

Rize'de yazları serin, kışları ılıman ve her mevsimi yağışlı bir iklim görülür. İl’de ortalama sıcaklık 5 
ºC’nin altına düşmemektedir. Rize’nin oldukça istikrarlı bir sıcaklık eğrisi vardır.   

Rize İli Türkiye’nin en çok yağış alan ilidir. İl’de kuraklık yaşanmamaktadır. En az yağış alan ilkbaharın 
toplam yağış miktarı bile 367,9 mm. ile kuraklık sınırının çok üzerindedir. 84 mm yağışla Mayıs yılın en 
kurak ayıdır. Ortalama 231 mm yağış miktarıyla en fazla yağış Ekim ayında görülmektedir. 

22.4 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 6.8 °C olup yılın en düşük 
ortalamasıdır. Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı 147 mm olup yıl boyunca 
ortalama sıcaklık 15,6 °C dolaylarında değişim göstermektedir. 
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Rize'de kar yağışları olağandır. Toplam yağışın bir kısmı kar şeklinde düşmektedir. Akarsu rejim grafiği 
yağış eğrisi sonbahar ve kış aylarında yükselirken ilkbahardan itibaren maximuma ulaşmaktadır. Oysa 
ilkbahar Rize'de en az yağış alan mevsimdir. Bu durumda kışın düşen yağışların kar şeklinde olduğu ve 
ilkbaharla birlikte bu kar örtüsünün erimesiyle akarsuların kabardığını göstermektedir. 

Karın ortalama 14 gün yerde kaldığı Rize'de ortalama donlu gün sayısı 10'dur. Donlu gün sayısının az 
olması ve minimum sıcaklık ortalamasının -7 °C'yi geçmemesi Rize'de narenciye üretimine imkan 
vermiştir. 

Mevsimlere göre değişmekle birlikte Rize'de nem oranı her zaman % 75'in üzerindedir. Yılın 150 günü 
kapalı, 163 günü bulutlu geçmektedir. Açık gün sayısının az olması Rize'de güneş enerjisinden 
yararlanma imkânını en aza indirmiştir. 

 

 

 

Derepazarı ilçesinin içinde bulunduğu yörede Doğu Karadeniz iklimi etkili olmaktadır. Yazları sıcak, 
kışları soğuk geçen inceleme alanında yağış her mevsim görülmesine rağmen ilkbahar ve sonbahar 
mevsimlerinde daha yoğun olarak görülür. 

Bol yağış alan ve dengeli bir sıcaklık rejimine sahip olan ilçe sık ve gür bir tabii bitki örtüsüne sahiptir. 
Kıyıdan yaklaşık 750 m yüksekliğe kadar olan saha geniş yapraklı kıyı ormanları ile kaplıdır. Bu sahada 
yer yer iğne yapraklıların da bazı sırtlar boyunca aşağılara sarktığı görülür. Gür ve sık bir orman 
formasyonu ile aynı zamanda da zengin bir orman altı formasyonundan oluşan bu yükseklik basamağı 
"Kelşik Flora" adıyla da tanınmaktadır. Bu basamağın hakim türü sakallı kızılağaç (Alnus Barbata) olup 
diğer türler kayın, kestane, ıhlamur türleri, gürgen, karaağaç türleri, yabani Trabzon hurması, yabani 
karayemiş, yabani kiraz, defne, çınar, tesbih ağacı, meşe, dişbudak ve şimşir'dir. 

Bunlardan sakallı kızılağaç ve yabani karayemiş akarsu vadileri boyunca orman üst sınırına kadar çıkar. 
Bu basamağın orman altı bitki örtüsü de çok zengindir. Hakim tür; yörede "Kumar" adıyla bilinen ve 
yakacak odun olarak istihsal edilen orman gülü (Rhododendron) olup, sayılamayacak kadar çok otsu 
ve odunsu bitki türü, orman gülü ile birlikte orman altı bitki örtüsünü oluşturur. 

Yaklaşık olarak 800-1400 m yükseklikler arasındaki kuşak karışık orman kuşağıdır. Bu katın yaygın 
türlerinin geniş yapraklılarından sakallı kızılağaç, kayın, kestane, gürgen ile iğne yapraklılarından ladin 

Ort. Sıcaklık °C 6,6 6,3 8,0 11,7 16,0 20,5 23,2 23,6 20,2 16,3 11,5 8,4 14,4

Ort. Bağıl  Nem % 70,0 69,0 82,0 80,2 83,3 79,9 82,5 83,4 77,6 82,7 75,7 75,5 78,5

Ortalama   Yağış 
Miktarı mm. 207,2 182,5 152,7 88,0 100,4 138,7 150,7 179,2 254,4 320,5 256,3 247,0 2286,6

Ortalama Buhar Basıncı 
hpa 7,3 7,1 8,3 11,2 14,2 17,3 24,0 24,2 18,4 13,9 9,9 8,9 13,7

Ortalama Rüzgar Hızı  
m/s

1.3 1.4 1.2 1.1 1.4 1.5 1.2 1.2 1,2 1.1 1.7 1.3 1.3

Ortalama Karla Örtülü 
gün 3,0 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,1
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ve çam türleri teşkil eder. Orman altı bitki örtüsünü gene orman gülü ile diğer otsu ve odunsu bitkiler 
oluşturur. 

Yüksekliğin daha da artmasıyla özellikle 1600 m’den sonra iğne yapraklı türler hakim duruma geçer. 
Hakim tür doğu ladini (Picea Orientallis) olup, orman üst sınırına yaklaştıkça Kafkas Köknarı da yaygın 
bir şekilde görülür. Karaçam da bu kuşağın yaygın türlerindendir. Orman altı bitki örtüsü bu kuşakta 
da değişmez. 

Rize'de ormanlar yaklaşık olarak 2000-2200 m yüksekliklerde sona erer ve yerini alp çayırlarına 
bırakır. Turuncu ve beyaz renkli küçük dağ zambakları ile papatyalar gibi çeşitli türlerin yer aldığı bu 
sahada, çayırların yanında lekeler halinde yer yer kısa boylu, orman gülü çalılıkları da yer almaktadır. 
Yaylacılık faaliyetlerine sahne olan bu sahada yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla tahrip edilen 
orman gülü çalılıkları gün geçtikçe azalmaktadır. 

Kentte Fırtına deresinin oluşturduğu alüvyon düzler yerleşim alanı olarak kullanılmakta olup, geriye 
kalan alanının hemen hemen tamamında çay tarımı yapılmakta olup yüksekliğin artığı yerlerde orman 
alanları başlamaktadır. 

Bölgenin doğal bitki örtüsü kıyılarda nemlilik ve yağışın fazla olması sebebi ile geniş yapraklı gür 
ormanlardan oluşur. Türkiye ormanlarının %25’ini barındırır ve sahip olduğu ormanlar bakımından 
Türkiye’nin en zengin bölgesidir. 

İklime uygun, yörede mandalina, portakal, limon gibi Akdeniz bitkileri ve çay yetişmektedir. 
Ormanlarda kayın, meşe, kestane, ıhlamur, ladin, kızılağaç ve orman gülü bulunmaktadır. Bol yağışlı 
ve dengeli bir sıcaklık rejimine sahip olan Rize sık ve gür bir bitki örtüsüne sahiptir. 

4. PLANLAMA ALANININ SOSYAL YAPISI 

Çay tarımının sağladığı refah artışı ve şehirleşme yoluyla dışa açılma sonucu kültürel değişim yaşansa 
da, şehirleşmenin görece azlığının etkisiyle, özellikle kırsal alanlarda geleneksel kültürel unsurlar 
yaşama imkanı bulabilmiştir. 

İlçenin coğrafi yapısının engebeli, yerleşimin dağınık olması nedeniyle sosyolojik açıdan köy-kasaba 
karışımı bir özellik arz eder . İlçedeki mahallelerin bir bölümü yerleşim açısından köy özelliğinde 
olduğundan, sosyolojik olarak da insanlarımızın yaşamları kırsal niteliklidir. Çay tarımında genellikle 
kadınlar çalışmakta, erkekler ise daha çok ilçede faaliyet gösteren çay fabrikalarında mevsimlik veya 
sürekli işçi olarak çalışmaktadır. Bunun yanında balıkçılık ve gurbet yaşamı da sosyal yaşam içerisinde 
önemli bir yer tutmaktadır. 

İlçenin Artvin-Trabzon İlleri ile ulaşımı sağlayan karayollarının standartlarının yüksek olması ilçe halkını 
kapalı bir toplum olmaktan kurtarmaktadır. 

Rize’de çay tarımı ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda pek çok etkiyi beraberinde getiren ana 
unsurlardan biridir. Çay tarımı her şeyden önce tarlada ve fabrikada yüksek oranda istihdam 
sağlayarak, ekonomik anlamda olumlu etkiler yapmıştır. Ekonomide meydana gelen iyileşmeler 
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zincirleme etkiyle eğitim, kültür, yaşam biçimi üzerinde etkiler ortaya çıkarmış ve kentleşme düzeyine 
katkı sağlamıştır. 

Yapılan araştırmalar çay tarımının sosyal ve ekonomik alanda pek çok olumlu etki ortaya çıkarmakta 
olduğunu ve aile yapısında önemli değişikliklere neden olduğu ortaya koymaktadır. Çay tarımı öncesi 
dönemde Rize’de evli, çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşayan aile oranı çay tarımı zamanındaki 
orandan fazladır. 

İlçe çay tarımı başlamadan önce yoğun göç verirken 2000’li yıllara kadar bu göç hareketi durmuştur 
ancak günümüzde çay tarımının geçim kaynağı olma özelliğini kaybetmesiyle göç hareketleri çok azda 
olsa başlamıştır. Buna rağmen ilçe özellikle çayın hasat zamanı yoğun sezonluk göç almaktadır. 

Halkın tüketim seviyesi yeni yapılaşan mahalleler ve eski yerleşim alanları arasında farklılık 
göstermektedir. Bu, yerleşimdeki konutların yapı cinsi ve kalitesinden izlenilebilmektedir. Gerek 
coğrafi konumu nedeniyle, gerekse ekonomik yapısında önemli değişme olmasının zorluğu nedeniyle; 
Derepazarı’nda de gelecek yıllarda önemli nüfus değişiklikleri beklenmemelidir.  

5. PLANLAMA ALANININ EKONOMİK YAPISI 

Bölgede verimli tarım arazilerinin kısıtlı ve maddi değerlerinin yüksek oluşu insanı araziyi düzenleme 
yönünde etkilemektedir. Bu düzenleme; ormanların azalması ve akarsu yataklarının daralması 
şeklinde geliştirmektedir. Morfolojinin engebeli oluşu, ulaşımın vadilerden yapılmasını zorunlu hale 
getirmektedir. 

Buralara dik şevler nedeniyle heyelanlar oluşturmamak için akarsu yatakları doldurulmaktadır. Bu 
durum her sel olayı sonucunda yolların büyük oranda tahrip olmasına ve ulaşımın uzun süre 
aksamasına sebep olmaktadır. Yerleşim alanlarında kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin taşkın 
düşünülerek planlanmaması veya zamanla yetersiz hale gelmesi, periyodik bakımlarının gerektiği gibi 
yapılamaması da sık sık taşkınlara sebep olmaktadır. 

Rize ekonomisi, ekilebilir arazi sınırlı olmasına rağmen asıl olarak tarıma dayalıdır. Rize’de çay 
dışındaki bitkisel ürünler, genelde aile içi tüketimde kullanılmakta ya da yerel pazarlarda il içi tüketime 
sunulmaktadır. Bu ürünlerin üretim miktarı bakımından kayda değer olanları, tarla ürünlerinden mısır, 
fasulye; patates; sebzelerden kara lahana; meyvelerden ise fındık ve mandalinadır. Türkiye’nin toplam 
çay üretimi üçte iki gibi yüksek bir paya sahip olan Rize ilinde kivi üretiminde de son 7 yıllık sürede 
yüzde yüze yakın bir artış sağlanmıştır. Çay tarımı, yörede fabrikaların yapılması ve elde edilen 
ürünlerin burada işlenmesiyle bölgenin ekonomisine büyük katkı yapmıştır. 

İlçe arazisinin tarıma elverişsiz oluşu ve yağışlı iklim, Derepazarı’nın ekonomik yapısını da 
biçimlendirmiştir. Bu arazi yapısı nedeniyle tarımsal üretimin düşük olması, gurbetçiliğin İlçe 
ekonomisi içinde önemli bir yer tutması sonucunu doğurmuştur. Halkın %90’ı çay tarımıyla 
uğraşmakta, ailenin ihtiyacını karşılayacak kadar balıkçılık yapılmaktadır. İlçe’de 2’si Çay Kur’a, 2’si 
özel sektöre ait olmak üzere toplam 4 çay fabrikası bulunmaktadır. Çay-Kur fabrikalarının günlük çay 
işleme kapasitesi 120-150 ton civarındadır. Derepazarı İlçesi’nde tarım ve hayvancılık sektörünün ilk 
sırada yer almasının en önemli nedenlerin biri beldenin kırsal yapıda olmasıdır. 
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6. NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPISI 

Rize ili ve bölgesi 2012-2013 yılları arasında göç alan bir yerleşme olurken 2013 yılından sonra göç 
veren bir yerleşme statüsü kazanmıştır. Çay tarımı ilçeye gelmeden önce ilçe yoğun göç vermiş daha 
sonra 2000’li yıllardan sonra bu göç durmuştur. Ancak günümüzde çay halkın geçimini sağlamaktan 
uzak kaldığı için ilçe yine göç vermeye başlamıştır. İlçe’nin en çok göç verdiği yerler İstanbul, Rize, 
Trabzon ve sanayi kuruluşları olan diğer büyük kentlerdir. İstihdam dışında diğer bir dış göç nedeni ise 
eğitim olanaklarıdır. 

Kent içi göç olgusu ise mevsimsel olarak iki farklı yönde gerçekleşmektedir. Kış aylarında kent 
merkezinde ikamet eden halkın bir kısmı çay sezonun başlamasıyla yüksek kesimlerde yer alan 
mahallelere göç etmekte ve yaz aylarını bu mahallerinde geçirip, okulların açılmasıyla tekrar kent 
merkezine taşınmaktadır. 

2019 yılı TÜİK verilerine baktığımızda ilde en çok göç alan ilçenin; Merkez İlçe en çok göç veren ilçenin 
de Merkez İlçe olduğu görülmektedir. Derepazarı ilçesi ise aldığı göç ile Rize ili ilçeleri arasında 7. 
sırada olup il geneli alınan göçün %5.50’sini oluşturmaktadır. Verdiği göçte ilde 6. sırada olup ildeki 
verilen göçün %7.50’sini oluşturmaktadır. Net göç hızı ise  -43.34’tür. 

Derepazarı ilçesi 2019 yılı TÜİK verilerine göre 7 mahalle ve 11 köyden oluşmaktadır. İlçe nüfusunun 
%30.02’sini Eriklimanı Mahallesi, %21.43’ünü Tersane Mahallesi ve %21.37’sini Fıçıcılar Mahallesi 
oluşturmaktadır. İlçede en az nüfusa sahip olan Çalışkanlar Mahallesi, ilçe nüfusunun %2.45’ini 
oluşturmaktadır. 
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7. PLANLAMA ALANININ ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ 

Rize Derepazarı İlçesi; 1427 km’lik Rize-Artvin (Karadeniz Otoyolu-D010) karayolunun 48. km’sinde yer 
almaktadır. Bu yol her mevsim ulaşıma açıktır. Rize-Artvin karayolu dışında; İlçe’den güneyde bulunan 
Kalkandere ilçesine giden karayolu bağlantısı bulunmaktadır. Bu hat Erzurum-İspir yoluna 
bağlanmaktadır. Rize-Artvin karayoluna İyidere ilçesinde bağlanan D925 karayolu bağlantısı ile 
Erzurum-Rize ulaşımı sağlanmaktadır. İlçe; Batıda 85km ile Trabzon'a, güneyde İkizdere ilçesi 
üzerinden 260 km ile Erzurum'a, doğuda ise 168km. ile Artvin'e ve 118 km. ile de Sarp Sınır Kapısı’na 
kara yolu ile bağlantılıdır.  

İlçe’de trafik yollarını kademelenmesine baktığımızda, karayolları en önemli taşıt yolları olup kent içi 
ulaşımda 1. Derece taşıt yollarıdır. Kent içi ana trafik aksının Saadettin Kaynak Bulvarı Atatürk Caddesi 
2.derece önemli taşıt yolu olarak değerlendirilmiştir. Bu yola saplanan diğer caddeler ve sokaklar ise 
3. Derece taşıt yolları konumundadır. Karayolu ve Adnan Menderes Bulvarı ile birlikte mahalle 
merkezlerine ulaşımı sağlayan yollar asfalt kaplıdır. Kent merkezindeki ara yollar ve mahalle 
aralarındaki yolların bir kısmı stabilize bir kısmı ise toprak yoldur.  

Demiryolu ağı ve hava limanı Rize İl’inde mevcut değildir. Hava yolu ile ulaşım, Rize’ye en yakın il olan 
Trabzon havalimanından sağlanmaktadır. 

Doğu Karadeniz limanları içerisinde gelişmeye en müsait topoğrafik konumda olan liman, Rize 
limanıdır. Liman, konumu itibari ile karayolu hatlarına bağlı olup; Trabzon, Hopa, Rusya limanları ve 
İkizdere-Erzurum üzerinden İran bağlantısı ile Karadeniz Bölgesinin en kestirme transit yol merkezidir. 

Derepazarı İlçesi Karadeniz sahil yolundan servis yoluyla hizmet almaktadır. Servis yolu Rize 
merkez ve Derepazarı ilçesi arasında hizmet veren dolmuş güzergahını da oluşturmaktadır. 
Çalışma alanı içerisinde de dolmuş durakları bulunmaktadır. Alana hizmet veren ve planlama 
alanı olan Tersane, Merkez ve Eriklimanı mahallelerini birbirine bağlayan 2.derece yoğun olarak 
kullanılan yol (Atatürk Caddesi) hem taşıt hem de yayanın kullanımı açısından yoğunluk 
göstermektedir. Alanda köye bağlantılı yollar bulunmaktadır. Alanda dolmuş dışında taksi 
durakları da bulunmaktadır ve buradaki taksiler çoğunlukla köye ulaşımda kullanılmaktadır. Yaya 
yolu kullanımında olan alt geçit üst geçit ve merdiven yolları bulunmaktadır. Bunların dışında 
alanda belirli bir yaya yolu bulunmamaktadır. Sahile erişim ise üst geçit ve alt geçitlerle 
sağlanmaktadır. 

Derepazarı ilçesi ulaşım altyapısı bölgenin topoğrafik durumu nedeniyle yeterli değildir. Taşıt 
ulaşımı açısından proje alanında çok fazla çıkmaz sokak bulunmakta ve yol en kesiti sürekliliği 
sağlanmamaktadır. Proje alanında bulunan her konuta taşıt yolu hizmet verememektedir. Yaya 
ulaşımı açısından alanda merdivenli yollar dışında özellikle tasarlanmış yaya yolu bulunmamakta 
olup kaldırımlar yetersiz kalmaktadır. 

Planlama alanının bulunduğu yer, Sahil Bulvarı ve doğu yönünde devamında Sadettin Kaynak 
Bulvarı üzerinde 1,5 km sahil şeridine sahiptir ve ulaşım açısından oldukça avantajlı bir 
durumdadır. 
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Harita 5.  Planlama Alanı ve Çevresinin Ulaşım Ağındaki Yeri 

8. YÖNETİMSEL YAPI, İDARİ BÖLÜNÜŞ VE SINIRLAR 

Rize; fethinden sonra Trabzon sancağına bağlanmıştır. Ancak; Pazar, Hemşin, Arhavi ve Hopa 
Batu’mun fethinden sonra  Batum Sancağı oluşturulmuş Rize'de bu sancağa  bağlanmıştır. Daha sonra 
yapılan düzenlemede Batum Sancağı Lazistan Sancağı olarak yeniden tanzim edilmiş ve Trabzon 
vilayetine bağlanmıştır. 1486 yılı Trabzon Sancağı “Tahrir Tapu Defteri”nde bugünkü Rize bölgesinin; 
RİZE, ATİNA (Hemşin nahiyeleri dahil) ve LAZLUK (Ardeşen, Vitçe / Fındıklı, Arhavi, Hopa dahil) olmak 
üzere üç kaza halinde Trabzon’a bağlı bulunduğu belirtilir. 1867 Vilayet Nizamnamesine göre; Rize, 
Trabzon Vilayetinin merkez sancağının 6 kazasından biri durumundadır. 1877 yılında merkez sancağa 
bağlı nahiye olmuştur. Trabzon eyaleti Batum Gonya sancağı içinde yer alan Rize, 93 harbi olarak 
bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus harbi sonunda 3 Mart 1878'de imzalanan Berlin antlaşması ile Batum 
Ruslara bırakılınca, Kuraiseba / İkizdere, Mapavri / Çayeli ve Kara dere Nahiyeleri ile birlikte Rize 
Kazası Lazistan Sancağına dâhil edilerek , Lazistan sancağının merkezi haline getirilmiştir.   

Cumhuriyet dönemine kadar sancak merkezi olan Rize, 20 Nisan 1924 tarihinde vilayet olmuştur. 
1933'de yayınlanan bazı vilayetlerin kaldırılması ve bazılarının birleştirilmesine ait bir kanunla; 
Artvin'e bağlı Yusufeli kazası ayrılıp Erzurum Vilayetine bağlanırken, diğer kazaları ile birlikte Artvin 
Rize'ye bağlanmıştı.2 Ocak 1936 tarihinde yürürlüğe giren 2885 sayılı Kanunla Erzurum'dan Yusufeli 
ilçesi ve Rize'den Pazar ilçesi dışındaki  ilçe ve bucaklar alınmak sureti ile bugünkü Artvin ili; Çoruh adı 
ile vilayet  haline getirilmiştir. Rize de tek ilçesi Pazar olan il olarak  kalmıştır. 

Bugün ise  Rize merkez ilçeden başka; Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, 
Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere ve  Pazar olmak üzere 11 ilçe ve 350 köyden oluşmaktadır.  
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Harita 6.  İl ve İlçe Sınırları 

 

 

9. MÜLKİYET BİLGİSİ 
 

Tersane, Merkez ve Eriklimanı mahallelerinin Kamu, Şahıs ve Kamu + Şahıs mülkleri dağılımı aşağıdaki 
haritalarda gösterilmiştir.  
 
Derepazarı ilçesi proje alanında bulunan kamu mülkleri hisselerine isabet eden arsa payı tapu 
yüzölçümlerine bakıldığında 99,321.47m2’lik proje alanının 12,615.53m2’lik alanını kaplamaktadır. 
 
Planlama alanıda mülkiyeti bulunan Kamu kuruluşları; Rize İl Özel İdaresi, Derepazarı Belediyesi, İller 
Bankası, Maliye Hazinesi ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR ve KİT)’dür. 
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10. PLANLAMA ALANININ JEOLOJİK DURUMU 
 

Genel Jeoloji 

Planlama alanını da içerisinde olduğu bölge, karmaşık bir jeolojik model sergilemekte olup, 
Paleozoyikten Kuvaterner’e kadar gelişmiş birimler gözlenir. Bölge, Doğu Pontid Tektonik Ünitesinin 
kuzeydoğusunda yer alır.  

Bu tektonik ünite batıda Kızılırmak vadisinden, doğuda Gürcistan sınırına kadar yaklaşık 50–75 km 
genişliğinde metalojenik bir kuşak oluşturur. Geniş anlamda ise, Alpin dağ oluşumuna bağlı olarak 
Jura-Pliyosen zaman aralığında gelişmiş adayayı dizisinin bir parçasıdır. Yörede Paleozoyik, Mesozoyik, 
Senozoyik döneme ait toleyitik ve kalko-alkalen kayaçlar izlenir.  

Granitoid yerleşimi, Eosen sonunda da devam etmiştir. Bölgede Eosen yaşlı volkanitler üzerine 
Miyosen yaşlı kayaçlar gelmektedir. Pliyosen yaşlı kayaçlar genelde güney zonda ve karasal 
volkanizma niteliğinde görülür. Rize ili ve yakın çevresi Doğu Pontid tektonik biriliği içerisinde yer alır. 
Doğu Karadeniz genelinde yer alan kayaç birimleri Alp Orojenezinin Paleosen yaşlı flişlerde ve Eosen 
yaşlı volkano-tortul kayaçlarda belirgin olarak izlenmektedir. Yine aynı kuvvetlerin etkisiyle 
formasyonlar kırılmış ve etkisi altında kalmıştır.  

Adı geçen dağ oluşum hareketleri sonucunda yörede; uyumsuzluklar (diskordanslar), kıvrımlı ve kırıklı 
yapılar, blok faylanmalar ve bindirmeler (ters faylar) oluşmuştur. Paleozoyik fle jura, Jura ile Üst 
Kretase, Paleosen ile Eosen, Eosen ile Miyosen, Miyosen ile Pliyosen arasında diskordans 
(uyumsuzluk) vardır.  

Stratigrafi 

Planlama alanını oluşturan jeolojik birimler, üst seviyelerde Çağlayan Formasyonu Rezidüeli yer 
almaktadır. Volkanik, volkano-sedimanter istiflerden oluşan Çağlayan Formasyonunu temsil eden 
andezit, piroklastikler ve Erikliman Dere ‘sinin taşımış olduğu ince- iri taneli sedimanlar ile blok 
boyutundaki çakılların oluşturduğu alüvyonlardır. 

Çağlayan Formasyonu (Krü 3): Asitik volkanikleri üzerleyen ikinci evreli bazik karakterli volkanit, 
volkanoklastik ve çökel kaya ardalanmasından oluşturmaktadır. Yakın civarda Sürmene- Kutlular, 
Çamburnu, Eskipazar, İyidere, Derepazarı, Küçükdere ve Tekneciler dolaylarında yüzeylenen Çağlayan 
formasyonunun kalınlığı 200-600 m. arasında değişmektedir. 

Volkano-sedimanter birimin egemen kaya türü bazalt, andezit, lav ve piroklastların arasında ise 
kumtaşı, marn ve kırmızı-bordo renkli killi kireçtaşı seviyeleri bulunur. Birim Çayırbağ formasyonu 
tarafından uyumlu olarak üzerlenir. Birimin yaşı üst Kretase’dir  

İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu 

İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu 22.11.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır. Buna göre, planlama alanı yerleşime 
uygunluk açısından; 

Önlemli Alan 2.1. (Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabile Alanlar) ve  
Önlemli Alan 5.1. Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma, Taşıma Gücü Açısından Sorunlu Alanlar 
olarak değerlendirilmiştir. 
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Önlemli Alan 2.1. (ÖA 2.1.); Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabile Alanlar 

Planlama alanında yapılan jeolojik-jeoteknik incelemeler sonucunda; genel olarak engebeli ve sarp 
topografik yapıda, % 5-15 düşük eğimli alanlar, % 15-30 orta eğimli alanlar ve % 30-45 yüksek eğimli 
alanlardan oluştuğu görülmektedir. Yapılaşma genelde sırtlardan giden yolların kenarında gelişmiştir. 
Geri kalan kısımlar çay bahçelerinden oluşmaktadır. 

Önlemli Alan 5.1. (ÖA 5.1.); Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma, Taşıma Gücü Açısından 
Sorunlu Alanlar 

Planlama alanında yer alan Erikliman Dere ‘sinin taşımış olduğu ince- iri taneli sedimanlar ile blok 
boyutundaki çakılların oluşturduğu alüvyonlardır. Bu alanlar da   % 0-5 çok düşük eğim ve yeraltı 
suyunun seviyesi 2 m olarak gözlenmiştir. 

11. ÜST ÖLÇEK PLAN KARARLARI 
 
Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 24.06.2011 tarihinde onaylanmıştır. 

Harita 7.  Planlama Alanının Çevre Düzeni Planındaki Yeri 

 

Ordu-Rize-Trabzon-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planının 
amacı; Planlama Bölgesinin ulusal ve uluslararası önemini arttıracak, çevre korumayı öncelik olarak 
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seçmiş, bölgesel dengesizlikleri gidermeye yönelik, bilgi toplumunun gereklerine uygun ve toplumsal 
meşruiyeti olan bir iktisadi kalkınma modeli çerçevesinde yerel kaynakların optimum ve sürdürülebilir 
gelişimini/kullanımını sağlayacak, geleceğe yönelik arazi kullanım kararlarını uygulama politikaları ile 
birlikte geliştirmektir. Planlama alanı, Çevre Düzeni Planında “kentsel yerleşim alanları” gösteriminde 
kalmaktadır. 

12.  PLANLAMA ALANI ve YAKIN ÇEVRESİ MER’İ PLAN BİLGİSİ 
 

Derepazarı’nda kadastro çalışmaları 1955 yılında tamamlanmış, ilk imar planı 1958 yılında yapılmıştır.  
1985 yılında yapılan imar planı Derepazarı’ nın ikinci planıdır. Bu plan günümüzde geçerliliği olan 
plandır. 1/2000 Derepazarı Kesin İmar planı incelendiğinde; planlama alanının topografik yapısından 
dolayı ve mevcut yerleşmelerin dağınık bir şekilde yerleştiği görülmektedir. Dağınık yerleşim 
biçiminde olan konut alanlarından dolayı ulaşım aksları merkezde yoğun bir trafik yolunun olmasına 
neden olmuştur. Eğimin yüksek olmasından dolayı oyun alanları ve sosyal etkinlik alanları dere 
kenarlarındaki düz alanlarda çözülmüştür. 

Plana göre kentsel dönüşüm alanı içerisinde mevcut konut alanları, öneri konut alanları, ticaret, 
sanayi ve resmi kurum alanları bulunmaktadır. 1987 yılında yapılan plana göre devlet yoluna paralel 
şekilde uzanan ana ulaşım yolu ve merkezden köylere ulaşan taşıt yolları kentsel dönüşüm 
alanlarından geçmektedir. Tersane mahallesinde çoğunlukla konut alanları planlanmışken Tersane 
mahallesinin kuzey kısmında ticaret işlevleri görülmektedir. Eriklimanı mahallesinde ticaret işlevinin 
yoğunluğu görülmekte olup Derepazarı İmar planında planlama alanı için öngörülen sanayi alanının 
tamamı Eriklimanı Mahallesi kentsel dönüşüm projesi alanı içerisinde kalmaktadır. 

Harita 8. Derepazarı 1/2000 Ölçekli Nazım İmar Planı 



RİZE İLİ DEREPAZARI İLÇESİ 

ERİKLİMANI, TERSANE VE MERKEZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 

 

 17 

13.  PLAN GEREKÇESİ VE KARARLARI 
Rize İli, Derepazarı İlçesi, Tersane, Eriklimanı ve Merkez Mahalleleri sınırları içinde kalan yaklaşık 11 
ha yüzölçümündeki alan, Derepazarı Belediye Meclisi’nin 06.05.2019 tarih ve 35 nolu Kararı ile 5393 
sayılı Belediye Kanunu’nun 69. ve 73. Maddesi uyarınca “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan 
edilmiştir. Bu çerçevede, 15.12.2012 tarih ve 28498 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” doğrultusunda Rize İli, Derepazarı İlçesi, 
Tersane, Eriklimanı ve Merkez Mahalleleri sınırları içerisinde kalan yaklaşık 11 hektarlık alanın 
üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerden arındırılarak, potansiyeli bulunan her türlü 
dinamiğin işlevsel olarak ortaya çıkarıldığı, altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan 
sağlıklı, güvenli yaşam alanı oluşturulmasına yönelik uygulama çalışmalarında sürdürülebilirliğinin 
sağlanması, çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesinin yükseltilmesi, çıkabilecek sorunların 
minimize edilmesi, kısa sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla belirlenecek yol haritalarının elde 
edilmesi ile uygulama aşamasında yapılacak iş ve işlemlerin tanımlanması amaçlanmaktadır. 

Planlama alanı Tersane, Eriklimanı ve Merkez mahalleleri sınırları içerisindeki 2 ayrı alandan 
oluşmaktadır. Bu alanlar ilçe merkezinin doğusunda ve batısında olmak üzere yaklaşık 11,10 ha 
büyüklüğündedir. Doğu bölgesinde bulunan alan Eriklimanı Mahallesi kentsel dönüşüm proje alanı 
7,5 ha, batı bölgesindeki alan Tersane ve Merkez Mahallesi kentsel dönüşüm proje alanı ise 3,6 ha 
alandan oluşmaktadır. Planlama alanındaki binaların hemen hemen hepsinin mühendislik hizmeti 
alınmadan yapılmış olması, yaklaşık %81 sinin ruhsatsız olması, çok eski ve yıpranmış olmasından 
dolayı olası bir deprem ve/veya başka afet anında bu yapılarda hayati hasarlar yaratabileceğinin 
olması dolayısıyla konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon 
alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa etmek, 
afet riskine karşı tedbirler almak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kent 
merkezinin canlandırılması amacıyla kentsel dönüşüme karar verilmiştir.  

Bu çerçevede Rize ili, Derepazarı ilçesi, Eriklimanı, Tersane ve Merkez Mahallelerinde yaklaşık 11 
ha’lık kentsel dönüşüm alanı için 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmıştır. 

Eriklimanı Mahallesi Fonksiyon Dağılımı 

FONKSİYON YÜZÖLÇÜMÜ (M2) YÜZDE (%) 
Konut+Ticaret  14.458,82 19,27 
Konut Alanı (Düşük Yoğunluklu) 23.167,60 30,88 
Konut Alanı (Çok Yüksek Yoğunluklu) 14.130,85 18,84 
Sosyal Tesis Alanı 3.470,54 4,63 
Belediye Hizmet Alanı 1.998,01 2,66 
İbadet Alanı (Cami) 842,68 1,12 
Park 4.142,38 5,52 
Dere 2.594,40 3,46 
Yol  10.210,57 13,62 
TOPLAM 75.016,16 100,00 

Tersane ve Merkez Mahalleleri Fonksiyon Dağılımı 

FONKSİYON YÜZÖLÇÜMÜ (M2) YÜZDE (%) 
Konut+Ticaret 7.289,66 20,11 
Konut (Yüksek Yoğunluklu) 20.593,28 56,80 
Park 1.967,82 5,43 
Dere 1.433,41 3,95 
Yol  4.973,26 13,71 
TOPLAM 36.257,43 100,00 
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