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1. GENEL DEĞERLENDİRME 

 Artvin, Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan, Karadeniz'e kıyısı 

bulunan Türkiye’nin Gürcistan sınırını oluşturan bir ildir. Doğuda Ardahan, batıda Rize, kuzeyde 

Gürcistan ve güneyde Erzurum ile komşudur.  

Arhavi Belediyesi’ne ulaşım, kuzeyden Karadeniz Devlet Sahil yolu ile sağlanmaktadır. 

Arhavi Belediyesi, idari yönden Artvin İli, Merkez İlçesi idari sınırları içinde yer almaktadır. 

Doğu Karadeniz  Bölgesinde yer alan yerleşmeye bağlı doğusunda Hopa, güneyinde ise Murgul 

Belediyesi bulunmaktadır. Yüzölçümü 314 km2’dir.  Artvin nüfusu, 2019 Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 174 010’dur. Bu yerleşme için yapılacak olan imar planı ile 

belediyenin sosyo – ekonomik gelişmesi ve mekânsal gelişmesinin planlanması hedeflenmiştir. 

Yerleşmede sınırlayıcı olarak bir doğal eşik niteliğinde Kapisre Deresi, kuzeyinde Karadeniz 

ve doğu ile güneyinde ise eğimli alanlar, yapay eşik niteliğinde, kuzeyde, Karadeniz Sahil Yolu, 

güney kısımda, güneydoğuya doğru devam eden enerji nakil hattı bulunmaktadır.  

İlçede %12 eğimin üzerinde, dik meyilli arazilerin mevcudiyeti fazladır. Bu alanlarda eğim 

yer yer %30 değere ulaşmaktadır. Alan topoğrafik eşik açısından zengin bir yerleşmedir. Planlama 

alanında en yüksek rakım 239 metre en düşük rakım ise 132 metredir.  

Arhavi yerleşmesinin iklimine baktığımızda; bağlı bulunduğu Artvin İli’nin iklim 

özelliklerini gösteren Karadeniz iklimin hüküm sürdüğü görülmektedir. Yerleşmede hüküm süren 

iklimlerin özelliklerine bağlı olarak belediyede yazlar serin, kışlar ılık geçmekte ve belediye dört 

mevsim yağış almaktadır. 

 1980 yılında yapılan nüfus sayım sonuçlarına göre, 25,091,950 kişi olan Türkiye kentsel 

nüfusu 2010 yılında 56,222,356 olarak düzenli bir artış göstermiştir. Artvin ilinde ise 2010 yılına 

kadar nüfus gittikçe düşen hızda azalma yönünde değişim görülmektedir. 2011 yılı itibari ile ise 

nüfustaki değişim hızı dalgalanmakta olsa da nüfusu artış göstermektedir. Arhavi Belediyesi  

değerlendirildiğinde, nüfus 1995 yılından 2015 yılına kadar nüfusta dalgalanma seyretmiş olup 

1995 nüfusu 18 849 kişi, 2000 nüfusu 19 347 kişi, 2007 nüfusu 19 136 kişi, 2010 nüfusu 19 319 

kişi, 2015 nüfusu 20 565 kişi ve 2019 nüfusu ise 20 926 kişidir.   

Arhavi Belediyesi’nde Musazade, Aşağı Hacılar, Yukarı Hacılar, Cumhuriyet, Boğaziçi, 

Yemişlik ve Kale adlı 7 mahalle bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda Musazade 

Mahallesi’nde 6803 kişi, Aşağı Hacılar Mahallesi’nde 1294 kişi, Yukarı Hacılar Mahallesi’nde 896 

kişi ,Cumhuriyet Mahallesi’nde 904 kişi, Boğaziçi Mahallesinde de 5342 kişi, Kale Mahallesi'nde 

556 kişi, Yemişlik Mahallesi'nde 340 kişi yaşadığı tespit edilmiştir. Yerleşmedeki ortalama hane 

büyüklüğü 3 kişidir. 2010 ila 2019 tarihleri arasındaki ruhsatların incelenmesi sonucunda, ortalama 

daire büyüklüğünün 130 m2 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, sosyal statü incelemesinde, 
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yerleşmenin gelir düzeyine göre, ortanın üstü ve üst gelir seviyesinin toplam oranı %30 

civarındadır.  

Arhavi İlçesi’nin tarihi gelişi incelendiğinde temellerinin Osmanlı Dönemlerine denk geldiği 

ve Hopa, Gönye, Pazar ve Hemşin nahiyelerinin bu ilçeye bağlı olduğu ve bu sürecin 1869 yılına 

kadar devam ettiği tespit edilmiştir. Daha sonra Hopa ilçe konumuna yükseltilmiş olup Arhavi ise 

nahiye seviyesine düşürülmüştür. Arhavi nahiyesi de Hopa kazasına bağlı olarak devamlılığını 

sürdürmüştür. Tekrar ilçe konumuna ise Cumhuriyet Döneminde 1 Haziran 1954 yılında 

yükselmiştir. Belediye kuruluş yılı ise 1942 yılında gerçekleşmiştir. 

Arhavi Belediyesi bağlı bulunduğu Artvin İli gibi kırsal karaktere sahiptir. Arhavi 

yerleşmesinin temel ekonomik yapısını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Tarım ve hayvancılık 

yerleşmede birincil sektör olarak yer almaktadır. Belediyenin ekonomik yapısı incelendiğinde 

ikincil sektör olarak ise hizmetler sektörünü görülmektedir. Hizmetler sektöründe öne çıkan çalışma 

işlevini ise ticaret oluşturmaktadır. Sanayi sektörü olarak çay fabrikaları ön plandadır. Ulaştırma 

sektörü ise, belediyenin şehirlerarası yol üzerinde yer alması avantajından yararlanmaktadır. Arhavi 

Belediyesi’nde yaşayan 16 135 kişinin yaklaşık olarak 8293 kişisi bir işle meşgul olmaktadır. 

Çalışan nüfusun toplam nüfusa oranı % 51,4’tür. 

   Arhavi İlçesi'nde sosyal yaşam çok hareketlidir. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'nın 

organizasyonunda yaklaşık olarak her ay bir kısım etkinlik düzenlenmektedir. İlçe çeşitli 

organizasyonlara ev sahipliği yapmakta olup bu organizasyonların en önemlisi 1973 yılından beri 

düzenlenen "Arhavi Kültür ve Sanat Festivalidir."  İlçede, Çarmıklı Eğitim Kültür Merkezi 

binasında hizmet veren 1 adet sinema salonu mevcuttur. Çarmıklı Sinema Salonu 1-8 Ağustos 2010 

tarihleri arasında düzenlenen ilk "Uluslararası Arhavi Film Festivali’ne ev sahipliği yapmıştır.  

Ayrıca Arhavi İlçesi ülke içerisindeki okur-yazar oranı en yüksek olan ilçe statüsüne uygun olarak 

bölgenin de en büyük 

kütüphanesine sahiptir.  

                     

 

 

 

 

 

Harita 1: Arhavi yerleşmesinin 

uydu görüntüsü 
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        Kentin merkezini oluşturan alanlarda ve karayolu kenarındaki yapıların kat adeti nicelikleri 

incelendiğinde 5-6 katlı yapıların hakim olduğu görülürken, yerleşmenin orta kısımlarında 10 kat ve 

üzeri yapılaşmaların oluşmaya başladığı tespit edilmektedir. Yerleşmenin güneyi ve doğu 

kesimlerinde ise ayrık nizam niteliğinde 2-3-4 ve 5 kat aralığında yapılaşmanın ön planda olduğu 

tespit edilmiştir. 

Arhavi Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Deprem 

Bölgeleri Haritası’na göre 4. Derece Deprem Bölgesi içinde kalmaktadır. Bu nedenle; “Afet 

Bölgeleri’nde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik’te” 4. Derece Deprem Bölgeleri’nde 

yapılacak yapılar için belirlenmiş koşullara aynen uyulması gerekmektedir.  

Arhavi Belediyesi sınırları Karadeniz Bölgesi içerisinde yer aldığından ötürü bölgede 

gerçekleşebilecek olan sel ve taşkın riski bu yerleşme için de geçerli bir afet durumudur. Ayrıca 

iklimsel bir özellik olan ve bölgede hakim süren yağışlar bu alanda heyelan riskini de 

arttırmaktadır. Buna ilaveten yerleşme 4. Derece Deprem bölgesinde bulunmaktadır. DSİ Genel 

Müdürlüğü Çoruh Projeleri Bölge Müdürlüğü’nün 21.01.2019 tarih ve 51963 sayılı yazısı ile 

01.03.2020 tarih ve 164021 sayılı yazısında, taşkın durumlarından dolayı oluşabilecek zararların 

önlenmesi amacıyla derivasyon kanalları önerilmekte ve kanal yatağının kenarında servis yolu 

niteliğinde müdahale yolları bırakılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu nedenle de, planlama 

kararlarının oluşmasında etkili olan en önemli görüş olarak kabul edilmektedir.     

            Artvin Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ nün 19.11.2011 gün ve 3187 

sayılı yazısı uyarınca; İmar planı uygulanmak istenilen alanın incelenmesi ile ilgili hazırlanan etüt 

raporunun değerlendirilmesi sonucu 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına ilişkin tüzük tarafından 

değerlendirilerek 40,316 ha alanın tarım dışı amaçla kullanılması öngörülmüştür.  

Beldenin kent merkezinin tamamında içme suyu şebekesi vardır. İller Bankası Genel 

Müdürlüğü’nün hazırladığı Arhavi(Artvin) İçmesuyu Su alma yapısı, isale hatları, depolar ve servis 

yolu Kesin Projesi ön proje raporunda, 2042 yılı için projeksiyon nüfusu 54608 kişi kabul 

edilmektedir. Şebeke uzunluğu 15 kilometre ve su ihtiyacı Yolgeçen Köyü su kaynağından 

karşılanmaktadır. Su abone sayısı belediyeden alınan bilgilere göre 8000 adettir. 

Yağmur suyu şebeke hattı olmayan ilçede kanalizasyon şebekesi İller Bankası genel 

Müdürlüğü’nce hazırlanıp projelendirilmiş olup uygulaması tamamlanarak, derin deşarj 

istasyonunun yapımı devam etmektedir. Kanalizasyon kesin projesinde, 2043 yılı için 57000 kişi 

kabulüne göre projelendirme yapılmıştır.  
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Kadastro Müdürlüğü’nden elde edilen onaylı kadastro paftaları üzerinden saptanan sicil 

kayıtlarına göre  hazine ait yaklaşık olarak 20 dönüm kamu arazisi bulunmaktadır.   

Arhavi yerleşmesinde arazi fiyatları dönüm başına 250,000 TL ile 500,000 TL arasında 

değişmektedir. Yerleşmenin merkezinde konumlanmış olan parseller en yüksek maddi  değere 

sahiptir. Yerleşmenin merkezinden uzaklaştıkça en düşük değere ulaşmaktadır. 

2. EŞİK SENTEZİ 

Arhavi, doğal ve yapay eşiklerin sınırladığı, 2316 hektar belediye alanına hizmet vermesine 

rağmen, toplam arazi varlığının 500 hektar olması, bunun da yapay eşiklerle sınırlandığından sadece 

250 hektarlık kısmının yerleşilebilir ve gelişmeye açık olması nedeniyle, ve nüfusu dışa göç veren, 

hane halkı büyüklüğü ortalama 3 kişi olan, hem kısıtlı olduğu için değerli, hem büyüme alanı dar 

olduğu için sıkışık, hem de yaşam seviyesi yüksek olduğu için göz önünde olan bir yerleşimdir.  

Bu nedenle, geleceğe dair adımlarını atarken, örnek olma misyonunu devam ettirecek kararlar 

alarak, daha sosyal, daha modern ve daha kültürüyle turizmi harmanlayan ve daha az yoğunluklu bir 

kent anlayışına sahip olmalıdır.   

Planlama alanındaki doğal eşikler;                                       

1-) İlçenin kuzeyini sınırlayan 

Karadeniz, 

2-) İlçenin bir bölümünü ayıran ve 

taşkın durumundan dolayı oldukça 

etkileyen Kapisre Deresi, 

3-) İlçenin güneye ve doğuya doğru 

yükselen arazi yapısından dolayı, %25 

den yüksek eğimli alanlar, 

4-) Orman alanları, olarak 

sıralanabilir. 

Yerleşmeyi etkileyen yapay eşikler; 

1-) İlçenin sahil yönünden geçen 

Karadeniz Sahil Yolu ve dolgu alanı  

Harita 2: Eşik Analizi 
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2-) DSİ’ce belirlenen ve yerleşmeyi doğu-batı ekseninde bölümleyen derivasyon kanalları, 

3-) 18.madde uygulaması ve ifraz yapılmış alanlar 

4-) Tescilli yapı alanları, 

5-) Yerleşik alanlar, 

6-) Sanayi alanları, 

7-) Donatı alanları, şeklinde sıralanırlar. 

Doğal ve yapay eşiklerin dışında kalan yaklaşık 60 hektarlık alan, gelişme alanı olarak, 

yerleşilebilir alan şeklinde nitelendirilmektedir.  

3. GELİŞME POTANSİYELİ ÜST SINIRI 

Arhavi İlçesi'nde, ekonomik hayatı belirleyen faaliyet, çay üretimine dayanan tarımsal 

faaliyetlerdir. Bu nedenledir ki yerleşimin gelişiminde, tarımsal faaliyetlere zarar vermeyecek 

tedbirlerin alınması şarttır. Söz konusu arazilerin tarım dışı amaçla kullanılması uygun değildir. Bu 

arazilerin korunup verimli kullanılması kentin gelişimi ile doğru orantılıdır. 

 Tipik Karadeniz Bölgesi bitki örtüsü olan orman alanları, Arhavi İlçesi'nde de mevcut olup , 

planlama alanı içerisine giren kısım bulunmamaktadır. Bu alanlar, aynen muhafaza edilmesi ve 

geliştirilmesi zorunlu alanlar olduğundan, belediye alanına dahil olduklarından, yerleşimin 

gelişiminde bir sınır teşkil ederler. 

 Arhavi İlçesi'nin yüksek eğimli alanları (%50 ve üzeri)  ile aktif heyelanlı sahaları jeolojik 

açıdan yerleşime açılması uygun olmayan alanlardır. Bu alanlar, ıslah çalışmaları tamamlanıncaya 

kadar yapı ve ikamete yasaklandığından yerleşimin gelişimi kısıtlayan diğer bir faktördür. 

Bir diğer etken olan DSİ’nin belirlediği derivasyon kanallarıdır ki gelişmeyi yönlendiren ve plan 

kararlarını etkileyen en önemli faktördür. Yerleşmenin yatayda 4 eksende, dikeyde üç eksende 

asgari 5 m. genişliğinde, hem mevcut hem de planlanan derivasyon kanalları bulunmaktadır.   
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4. PROJEKSİYONLAR 

Nüfus projeksiyonları; Üssel Yöntem, Bileşik Faiz Yöntemi, Aritmetik Yöntem, En Küçük 

Kareler Yöntemi ve Logaritmik Yöntem kullanılarak yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda,  2019 

yılı nüfusu  16135 kişi olan yerleşmenin, organize sanayi bölgesi ilanı, üniversite kampusunun 

getirdiği hareketlilik ve ticari aktivitelerin canlılığı da dikkate alınarak, 2040 yılı için plan kapasite 

nüfusu baz alınarak, projeksiyon nüfusu 45000 kişi kabul edilmektedir. 

4.1.  Nüfus Projeksiyonları 

           1995’den 2019 yılına kadar olan nüfus verilerinin kullanıldığı nüfus projeksiyonlarında dört 

ayrı projeksiyon yöntemi kullanılmıştır. Bunlar; en küçük kareler metodu, aritmetik metot, bileşik 

faiz ve üssel yöntemlerdir.  

Yerleşmenin 2040 yılında ulaşacağı nüfus hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda; 2040 

yılı nüfusu en küçük kareler yöntemi ile 32835 kişi, aritmetik metod ile 28379 kişi, bileşik faiz 

yöntemi ile 28524 kişi, üssel artış yöntemi ile 30102 kişi olacağı hesaplanmıştır. Ortalama 

projeksiyon nüfusun ise 29960 kişi olacağı belirlenmiştir. Ancak, ikinci konut olgusu da dikkate 

alınarak 2040 yılı projeksiyonu 45000 kişi kabul edilmiştir.  

 

4.2.  Mekansal Projeksiyonlar 

3194 sayılı İmar Kanununun , Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Ek: 1 

bölümünde 0 - 75 000 nüfus aralığında belirtilen standartlar ve 2040 yılı projeksiyon döneminde 

ihtiyaç duyulan alan kullanımları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu projeksiyon Arhavi 

yerleşmesinin 2040 yılı nüfusu 45000 kişi kabulü kapsamında hesaplanmıştır.  

         Tablo 1. 2040 Yılı İçin Gerekli Sosyal Donatı Alanları 

Kullanımlar 
Standart 

2040 Gerekli Alan (ha) 

 

 

Planlanan Alan (ha) 

(m²/kişi)   

Eğitim Alanı 2.00 9,0 7,64 

Sağlık Alanı 1.5 6,7 1,41 

Yeşil Alan 10 45,0 31,1 

Sosyal Tesis 0.75 3,3 0,3 

İbadet Alanı 0.5 2,2 0,6 

B.H.A 3.5 13,5 1,14 
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5. PLANLAMA KARARLARI 

1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanırken 

öncelikle yerleşmenin mevcut yerleşik dokusunun ve çeperindeki alanların oluşturduğu alan ile 

jeolojik etüd inceleme sınırı baz 

alınarak, arazinin topoğrafyası 

(%30+ eğimli alanlar, sırtlar, 

tepeler v.b) tarım dışı alanları, dere 

yatakları ve fiziki belirleyicilerin 

yanı sıra kentin gelişme yönleri, 

yaşayanların ve belediyesinin 

talepleri ve ilgili kurum görüşleri 

kapsamında 3194 sayılı İmar 

Kanunu ilgili yönetmelikleri ve 

şehircilik ilke ve prensipleri 

göz önünde tutularak ve 

yerinde yapılan arazi 

çalışmaları ve tespitlerle, analiz 

paftaları oluşturularak, imar 

planlama çalışması yapılmıştır. 

  

Harita 3: Analiz haritalarından            

örnekler 

 

   

 

Amaç; Arhavi yerleşmesinin taşıdığı misyona uygun, daha az yoğunluklu yerleşim dokusu 

oluşturularak, “örnek bir yerleşim alanı” olmasına katkı sağlamak, yollarını ve donatı alanlarını 

arttırarak, kentsel mekanları düzenlemek ve çevresel değerler dikkate alınarak, yatırım olanaklarına 

imkân tanınmasına yol göstermektir. Bu amaçla, mahkeme kararında belirtilen hususlara dikkat 

edilerek, yeniden bir plan çalışması oluşturması hedeflenmektedir. Projeksiyon yılı 2040, nüfus 

projeksiyonu 45000 kişi olarak kabul edilmektedir.  

Yeni yapılan imar planıyla, mahkemenin belirlediği kapasite fazlası nüfus, kurum görüşleri 

ve donatı alanları ile ilgili iyileştirmeler yapılarak, yeni bir gelecek kurgusu oluşturulmak 

istenmektedir.   Bu amaçlar çerçevesinde plan kararlarının ana ilkeleri şöyle belirlenmiştir: 
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1-) Kurum görüşlerinin ana hatlarını vazgeçilmez kabul ederek ve yerleşim dokusuna uygun hale 

getirerek uygulanabilirliğini sağlamak.  

2-) Meskun konut alanlarında küçük çözümcül mekanlar oluşturmak, gelişme konut alanlarında 

alansal kullanımı adaletli olan ve kentsel ihtiyaçlarına cevap veren bir şekilsel düzenleme yapmak.  

3-) Ortak kullanımları arttırarak toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek.  

4-) 10 ve 15 metre genişliğindeki taşıt yolları ile ulaşım kademelenmesini yaparak yolları ve 

gelişme güzergahlarını hareketlendirmek.  

5-) Yerleşmenin tarihsel gelişiminde önemli katkıları olan alanları muhafaza etmek.  

6-) Yerleşmenin nüfus projeksiyonunu dengelemek amacıyla yoğunluk kapasitesini ve alansal 

büyüklüğü azaltmak.  

7-) Yerleşmedeki noktasal bazda yapılan daha önceki çözümcül yaklaşımlara uygun alanları 

korumak anlayışıyla, alan kullanımları ve arazi kullanımındaki plan notlarını geliştirmek. 

Ayrıca, yapılacak olan imar planından beklentiler ve ihtiyaçlar ortaya konularak, mümkün düzeyde 

çözüm üretilmek istenmektedir. Bu beklentiler de şöyledir: 

1. İnşaat sektöründeki teknolojik gelişmeler 

2. Konut sektöründeki talep artışları 

3. Belediyenin en önemi finans kaynağı ruhsat gelirlerinin planlama ile şekillenmesi 

4. Dışarıdaki hemşehrilerin Arhavi yerleşmesinde “bir kapımız olsun, baba ocağına sahip 

çıkalım” anlayışıyla çıkan ikinci konut olgusu 

5. Kıyı yerleşmeleri arasında, “örnek yerleşim yeri” olma özelliğinin korunması 

6. Yerleşmenin hizmetler sektörü dışında da farklı yatırım olanaklarına sahip olması 

7. Yaşam alanlarının daha sağlıklı ve daha modern yapılmasının sağlanması 

8. Kamusal alanların uygulanmasında, projelendirme ve finans kaynağı kurumların, teşvik ve 

yardımlarından yararlanmaya imkan tanınması 

9. Toplumsal adalet ve uzlaşının sağlanabilmesi 

10. Tanıtım ve reklam çalışmaları sonucunda gelen turizm potansiyelinin değerlendirilmesi 

11. Yaşanan doğal afetlerden gelen kamusal düzenlemelerin yapılması, şeklindedir. 

 

Bu amaç ve gerekçelerle, daha önce alınan ve yenileme yapılan kurum görüşleri doğrultusunda, 

mahkemenin belirttiği hususlar giderilerek, iptale konu olan imar planı, meclisin daha önce uygun 

bulduğu tadilatların da yeniden tasarlandığı, turizm, ticaret, ticaret-depolama fonksiyonunun 

çeşitlendirildiği ve gelişme ve meskun alanları ile toplam 357 hektar alanda nazım imar planı ve 

uygulama imar planı yapılmaktadır.      
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1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda mekânsal kullanım kararları verilirken; kentin gelişme 

yönleri, yerel istek ve ihtiyaçlar, ilgili kurum görüşlerinin yanı sıra mekânsal, sektörel ve nüfus 

projeksiyon verileri de temel veri olarak kabul edilmiştir.  Bu doğrultuda;  

İller Bankası Genel Müdürlüğü’nün önceki yıllarda  yapmış olduğu planlama çalışmasında 

mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 1996 yılında vermiş olduğu  görüşleri doğrultusunda, 

kentin tamamına yakını, imar planında ‘Tarım Dışı Amaçla’ kullanılmış, 2011 yılında verilen 40 

hektarlık yeni tarım dışı kullanım alanları ile birlikte, toplamda 108 hektar alan gelişme konut alanı 

planlanmış, bunun 28 hektarı, 230 kişi/ha. olarak orta yoğunluklu, 80 hektarı, 120 kişi/ha. olarak az 

yoğun gelişme konut alanı şeklinde tasarlanmıştır.  

        Bilindiği üzere Karadeniz Sahil Yolu kapsamında  Karayolları Genel Müdürlüğü’nce  kıyı 

planları hazırlanarak  mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca  

onaylandığından bu planlar, kent bütününe yönelik plana işlenmiştir. Kentin aktif olarak kullandığı 

bu alanlar, kentin ana merkezi konumunda olduğundan ve yürüme mesafesi olarak bütün kentin 

rahatça ulaşabileceği bir konumda olmasından dolayı, yeşil alan oranına kıyıdaki park alanları da 

ilave edilmiştir.     

Yapılan plan çalışmasıyla, DSİ’nin belirlediği derivasyon kanallarının, uygulama yapılırken, 

etrafındaki parsellerin imar haklarında değişiklik olmamasına dikkat edilmiştir. Daha önce 

yürürlükteki plan notları sadeleştirilerek kavramsal ve oransal farklılıklar getirilmiştir. Kat adedi 4,5 

ve 6 kat olan meskun yada gelişme konut alanlarında, yapı emsali aynı kalmak üzere 2000 m2 ve 

üzerindeki imar adalarında, ada bazında olmak kaydıyla, Yençok=33.50 m. şeklinde 

uygulanabileceğine dair ve ayrıca, mevcut yapılaşmasını tamamlamış yada tamamlamak üzere olan 

ruhsatlı yapıların devam edebilmelerine olanak tanımak ve mağduriyet oluşturmak amacıyla, bu 

yapılara dair de plan notu geliştirilmektedir. Yerleşim dokusunun ihtiyacı olan sosyal donatı 

alanları, 18. madde uygulamasının yapılabileceği ve taşıt yollarıyla ayrılan bölgesel düzlemler göz 

önüne alınarak, alansal düzenlemeler yapılarak arttırılmaktadır. Daha önceki imar planında 187.000 

m2 olan yeşil alan miktarı, 309.000 m2’ye yükseltilmektedir.  

Böylece, planın kapasite nüfusu, daha önce kanıtsanan kat adetleri değiştirilmeden, 

yoğunluk dengesiyle azaltılmakta, daha önceki imar planında, 82.000 kişi olan kapasite nüfusu, 

45.000 kişi olarak planlanarak daha sağlıklı bir işleyiş hedeflenmektedir.  Yapılan plan çalışması, 

mecburiyetler ve taleplerin, ortak buluşma düzlemi olarak,  daha minimal düzeyde, daha çok 

toplumun faydalanabileceği alanlar oluşturmak, yerleşimin doğasına yaraşır oluşumların destekçisi 

olmak ve kentsel ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler bulabilmek amacıyla üretilmiştir.  
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PLANLAMA ALANINA AİT ARAZİ KULLANIM TABLOSU 

PLAN ADI ARHAVİ NAZIM İMAR PLANI 

ÖLÇEĞİ 1/5000 

İLİ ARTVİN 

İLÇESİ ARHAVİ 

PLANLAMA ALANI 3574740.38 

PLAN NÜFUSU 45000 

PLANIN SON KAYIT TARİHİ 24.06.2020 

KİŞİ BAŞI İNŞAAT ALANI 43 M2/Kİ 

Alan Adı Adet Oran Durum (m²) Kişi Başı Alan (m²) 

PARK 172 %7.04 251834.99 5.6 

TİCARET 20 %0.5 17827.04 0.4 

RESMIKURUM 8 %0.45 16229.83 0.36 

TİCTK 5 %0.58 20646.83 0.46 

AGACALAN 6 %0.35 12406.75 0.28 

SAGLIKTESIS 4 %0.39 14102.57 0.31 

YURT 3 %0.07 2567.48 0.06 

EĞİTİM 25 %1.97 70518.01 1.57 

KAPALISPOR 2 %0.11 4011.49 0.09 

DINITESIS 5 %0.13 4766.8 0.11 

BHA 10 %0.4 14341.5 0.32 

ACIKSPORALAN 3 %0.68 24297.69 0.54 

DERE 20 %3.98 142280.59 3.16 

KONUTDISIKENTSEL 6 %0.98 35017.99 0.78 

RESMI KURUM 3 %0.23 8057.03 0.18 

YUKSEKOGRETIM 1 %0.18 6589.74 0.15 

OTEL 2 %0.11 3777.83 0.08 

ASKERI 2 %0.3 10798.18 0.24 

TRAFO 9 %0.05 1692.43 0.04 

AKARYAKIT 2 %0.13 4636.13 0.1 

SANAYI 3 %0.92 32747.39 0.73 

SUDEPOSU 2 %0.07 2409.96 0.05 

SOSYAL 1 %0.01 458.5 0.01 

ÖZELEĞITIM 1 %0.05 1841.27 0.04 

REFUJ 13 %0.21 7484.19 0.17 

HES 1 %0.16 5712.36 0.13 

TICARI DEPOLAMA 5 %0.54 19137.71 0.43 

KSANAYI 8 %0.85 30465.77 0.68 

TIR PARKI 1 %0.18 6462.79 0.14 

TOPTANCIHALI 1 %0.1 3518.8 0.08 

KANAL 30 %0.66 23459 0.52 

BETON SANTR 2 %0.27 9744.14 0.22 

MESKUN YÜKSEK 

YOĞ 
36 %11.43 408677.14 9.08 

MESKUN ORTA 

YOĞUN 
6 %0.77 27497.5 0.61 

MESKUN AZ YOĞUN 6 %0.86 30792.58 0.68 

TICK TARAMA 44 %9.82 350970.95 7.8 

GELIŞME ORTA YOĞ 28 %7.61 272176.04 6.05 

GELIŞME AZ YOĞ 42 %22.62 808592.52 17.97 

YOL   %23.81 851104.73   
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ARHAVİ YERLEŞMESİNİN ÖNERİ NAZIM İMAR PLANI 

 


