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1. KENTİN ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ  

 

HARİTA 1:Artvin ili konumu 

ARTVİN; 

İlin Yüzölçümü :7.436 km2 

İlin Nüfusu :174.010 

Önemli Akarsuları, Barajlar:Çoruh nehri, Deriner Barajı, Muratlı Barajı, 

Yusufeli Barajı. 

En Yüksek Noktası : Kaçkar Dağı 3937 M. 

İlçeleri :Kemalpaşa, Hopa, Arhavi, Borçka, Şavşat, Yusufeli, Ardanuç, 

Murgul. 

Artvin, Doğu Karadeniz Bölgesinin iklim yönünden en çok değişkenlik 

gösteren ilidir. Kıyı kesimi ile Cankurtaran dağları silsilesinin içine aldığı 

alanda tipik her mevsim yağışlı Karadeniz İklimi görülmektedir. 

Cankurtaran dağları silsilesinden Borçka ve Artvin Merkez’e kadar olan 

alanda iklim daha soğuk kışlar ve daha az yaz yağışları olan Karadeniz 

iklimi şeklindedir. 

Artvin ili dağlık ve çok engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Bu alan 
genellikle ormanlarla kaplıdır. Artvin ormanlarında; 
hakim ağaç türleri ladin, göknar, sarıçam, kayın, meşe, Kestane, 
kızılağaç,olup ıhlamur, gürgen, akçaağaç, dişbudak, ceviz, üvez, kavak, 



 

 

söğüt, akasya kayacık, karaağaç, huş, ardıç, şimşir, Duglas, fıstıçamı 
porsuk gibi 20’nin üzerinde ağaç türü mevcuttur. 
 
EKONOMİK YAPI; 

Artvin kültürel ve sosyal yönden gelişmiş olmasına karşın, sanayide 

hedeflerini bütünüyle gerçekleştirememiştir. İlin ekonomisi halen tarım ve 

hayvancılığa dayanmaktadır. Genel olarak il topraklarında endüstriyel 

bitkiler ve hububat üretimi yapılmakla birlikte, baklagiller ve çeşitli 

sebze üretimi de yaygındır. Karadeniz'e kıyısı olan Arhavi ve Hopa'da 

deniz balıkçılığının önemli yeri bulunmaktadır. Bilhassa kültür balıkçılığı 

ve arıcılıkta bir hayli mesafe alınmıştır. 2012 yılında bitkisel üretim değeri 

bakımından Artvin 323 milyon TL ile ülke genelinde 59. Sırada yer 

almıştır. Canlı hayvan değeri bakımından bu sayı 249 milyon TL’ dir. 

Aynı yıl Artvin'de bulunan firmalar tarafından 73 milyon dolar tutarında 

ithalat yapılmıştır. 2008 yılında kişi başına düşen gayri safi katma değer 

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde 

7.059 dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer 9.384 dolar olan Türkiye 

değerinin altındadır. 

ARHAVİ; 

 

HARİTA 2:Arhavi ilçesi konumu 

İlçenin Yüzölçümü :407 km2 



 

 

İlçenin Nüfusu :20.926 

Rakım:7 m 

İklim: Karadeniz İklimi 

Arhavi Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölümünde yer almaktadır. 
Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Hopa, batısında Fındıklı ve 
güneyinde Yusufeli sınırları ile çevrilidir. 

İlçede tipik Türkiye'de Karadeniz iklimi hakimdir. Yazları ılık, kışları serin 
geçmektedir. Her mevsimde yağış görülen ilçede nem oranı yüksektir. 
İklim şartları çay, fındık, kivi, mısır ve turunçgil yetiştiriciliğine elverişlidir. 

Arhavi genel olarak engebeli ve dağlıktır. İlçenin yüzey şekillerini Doğu 
Karadeniz Dağları ve Kapisre Deresi ile ona bağlı derelerin derince 
yardığı vadiler oluşturur. İlçedeki tek ovanın üzerinde şehir merkezi 
kuruludur. 

İlçenin oldukça engebeli bir yapısını olmasında özellikle Kavak deresi ve 
ona bağlanan Şahinkaya, Agara, Balıklı, Çifteköprü ve Lome derelerinin 
araziyi derince yarması ve aşındırmasıdır. Kavak deresi ve ona bağlanan 
kolların açmış olduğu derin vadiler aynı zamanda ilçedeki en önemli 
ulaşım yollarını oluşturur. 

Arhavi'de en çok görülen topoğrafik şekil olan dağlar özellikle güneye 
doğru 3000 metreye kadar yükselir. Kuzeyden güneye doğru hızla 
yükselen arazi yapısı içerisinde yaylalar güneyde yer tutmaktadır. 30–
2000 metre yükseklikte çok sayıda yayla bulunmaktadır.  

Yılın en sıcak ayı olan Temmuz'un ortalaması 22.1 °C, en soğuk ayı olan 
Ocak'ın ortalaması 6.5 °C tur. En yağışlı ay olan Ekim'in yağış ortalaması 
266.7 mm. En az yağışlı ay olan Mayıs'ın ortalaması 84.8 mm'dir. Yıllık 
sıcaklık amplitütü 13.6 °C'dir. Yıllık yağış ortalaması 181.9 mm'dir.[18] 

En yağışlı mevsim Sonbahar en az yağışlı mevsim ise İlkbahardır. Fakat 
mevsimler arasında çok belirgin fark yoktur. Yağış her mevsime düzenli 
bir şekilde yayılmıştır. Bu düzenli yayılış sıcaklık içinde geçerlidir. Bazı 
yıllarda görülen ani sıcaklık düşüşü don olaylarına neden olmakta, 
bundan yöredeki kültür bitkileri oldukça zarar görmektedir. 

Arhavi ekonomisi tarıma dayalıdır. Çay, fındık ve kivi tarımı 
yapılmaktadır. Çaykur, Lipton, ve Ofçay firmalarına ait çay fabrikaları 
vardır.  

 

2. PLANLAMA ALANININ TANIMLANMASI 
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Planlama alanı Artvin ili Arhavi ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. 3194 

sayılı imar kanununun 18. Maddesi gereğinde düzenleme yapılacak 

alanlar Etaplara ayrılarak düzenlenmiştir. Ada bazında plan değişikliği 

yapılan alanlar ise ‘’Değişiklik’’ başlığı altında plan kararları 

düzenlenmiştir.   

DSİ tarafından yapılan su kanalı projeleri kurumun vermiş olduğu görüş 

doğrultusunda kanal hattının geçtiği alanlarda imar yolları önerilmiştir. 

Ayrıca bu alanlarda imar adaları da kanal hattına göre düzenlenmiştir. 

hatta göre imar adaları Pafta numaraları;F46B17A4D, F46B16B3B, 

F46B17A4A, F46B17A4B, F46B16B2C, F46B17A1D, F46B17A1C, 

F46B17A1A, F46B17A1B, F46B17A2A, F46B12D4D, F46B12D4C, 

F46B12D3A’dır.

RESİM 1:Düzenleme yapılacak alanlar 



 

 

 

RESİM 2:Etap 1 

 

RESİM 3:Etap 2 

ETAP 1 

ETAP 2 



 

 

 

RESİM 4:Etap 3 

RESİM 5:Etap 4 

ETAP 4 

ETAP 3 



 

 

 

RESİM 6:Etap 5 

Yularıda düzenleme yapılacak etapların mevcut durumları 

görünmektedir. Alanların yapılaşma yüzdeleri; 

1.etap; %50’ye yakını 

2.etap; %30’a yakını 

3.etap; %20’ye yakını 

4.etap; %20’ye yakını 

5.etap; %20’ye yakını yapılaşmıştır.  

İlk 4 etap cumhuriyet mahallesinde 5, etap ise Boğaziçi mahallesinde 

bulunmaktadır. Kentin yapılaşma aksı bu alanlara doğru ilerlemektedir.  

18. madde uygulamasına yönelik etaplar arasında kesinti miktarları 

dengelenerek düzenleme yapılmıştır. 

 

 

ETAP 5 



 

 

2.1  Plan Değişiklikleri

 
RESİM 7: 1. Bölge plan değişikliği 

 

RESİM 8: 3. Bölge plan değişikliği 



 

 

 

RESİM 9: plan değişikliği(Musazade mah. 84 ada 1,2,6,7,8,9 parsel ) 

 

RESİM 10: plan değişikliği 



 

 

 

RESİM 11: plan değişikliği(Musazade mah. 7 ada 2,3,4,5,6,7,8 parsel) 

2.2  Kanal Düzenlemeleri 

DSİ Kanal hattı projesine göre kent içerisinde bulunan 3 kanal DSİ 

tarafından belirlenen güzergah doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 

Kanallar etrafında tek taraflı veya iki taraflı hizmet edecek  şekilde yollar 

önerilmiştir.  

3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesinde yer alan ‘’Düzenleme ortaklık 

payları, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, 

meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, 

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, 

toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün 

uygulandığı yol, su yolu, resmî kurum alanı, mezarlık alanı, belediye 

hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu 

olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller 

ve mesire alanları gibi umumi hizmet alanlarından oluşur ve bu 

hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz.’’ İbareye 

göre düzenleme yapılmıştır. 



 

 

 

RESİM 12: Kanal hattı 1  

 

RESİM 13: Kanal hattı 2 (2. Bölge) 

 

RESİM 14: Kanal hattı 3 

3. MEVCUT PLAN KARARLARI VE PLANLAMA KARARLARI 



 

 

3.1 18. Madde uygulamasına yönelik yapılan Düzenlemeler 

3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde ‘’ İmar hududu içinde bulunan binalı 

veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin 

muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına 

veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar 

planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat 

mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil 

işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye 

ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. 

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların 

dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, 

düzenleme alanındaki nüfusun kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 

gerekli olan umumi hizmet alanlarının tesis edilmesi ve düzenleme 

dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme 

ortaklık payı" olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak 

düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların 

düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini geçemez. 

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin 

ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, 

ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik 

eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar 

yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç 

erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmî kurum alanı, mezarlık 

alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis 

yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı 

olarak ayrılan parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet 

alanlarından oluşur ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla 

kullanılamaz. Düzenlemeye tabi tutulan alan içerisinde bulunan taşkın 

kontrol tesisi alanlarının, bu fıkrada belirtilen kullanımlar için düzenleme 

ortaklık payı düşülmesini müteakip kalan Hazine mülkiyetindeki 

alanlardan karşılanması esastır. Ancak taşkın kontrol tesisi için yeterli 

alanın ayrılamaması durumunda, düzenleme ortaklık payının ikinci 

fıkrada belirtilen oranı aşmaması şartıyla, düzenlemeye tabi diğer arazi 

ve arsaların yüz ölçümlerinden bu fıkradaki kullanımlar için öncelikle 

düzenleme ortaklık payı ayrıldıktan sonra ikinci fıkrada belirtilen orana 

kadar taşkın kontrol tesisi için de ayrıca pay ayrılır. Kapanan imar ve 



 

 

kadastro yollarının öncelikle düzenleme ortaklık payına ayrılan toplam 

alandan düşülmesi esastır.’’  Hükümlerine göre düzenleme yapılmıştır.  

3.1.1 1. Etap 

          

RESİM 15: 1. Etap Mevcut plan kararları      RESİM 16: 1. Etap Plan değişikliği 

Yukarıda belirtildiği gibi 18. Madde uygulamasına yönelik bölgenin 

ihtiyaçları doğrultusunda alanda yol, park ve donatı alanlarında 

düzenleme yapılmıştır.  

Mevcutta toplam 2150 m2 önerilen park alanı düzenleme sonrası 3886 

m2 olarak önerilmiştir. Ayrıca mevcuttaki imar yollarına ek olarak 

yapılaşmalar dikkate alınarak yeni imar yolları önerilmiştir.  

18. maddenin ilk bendinin son paragrafında yer alan ’’Ancak, bu 

maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi 

tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde 

kırk beşini geçemez.’’ İbaresine göre kesinti miktarları düzenlenmiştir. 

Meri imar planında %20 olan kesinti miktarı düzenleme sonrası yapılan 

plan değişikliğiyle %30’a çıkarılmıştır.  

 

 

3.1.2 2. Etap 



 

 

 

RESİM 17: 2. Etap Mevcut plan kararları 

 

RESİM 18: 2. Etap Plan değişikliği 

Mevcutta toplam 7418 m2 önerilen park alanı düzenleme sonrası 10.646 

m2 olarak önerilmiştir. Ayrıca mevcuttaki imar yollarına ek olarak 

yapılaşmalar dikkate alınarak yeni imar yolları önerilmiştir.  18. maddenin 

ilk bendinin son paragrafında yer alan ’’Ancak, bu maddeye göre 

alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve 

arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini 

geçemez.’’ İbaresine göre kesinti miktarları düzenlenmiştir. Meri imar 

planında %33 olan kesinti miktarı düzenleme sonrası yapılan plan 

değişikliğiyle %35’e çıkarılmıştır. 



 

 

 3.1.3 3. Etap 

                     
RESİM 19: 3. Etap Mevcut plan kararları   RESİM 20: 3. Etap Plan değişikliği 

Mevcutta toplam 17.480 m2 önerilen park alanı düzenleme sonrası 

13.870 m2 olarak önerilmiştir. Bütüncül ve linear önerilen park alanları 

alan içerisinde sürekliliği bozmadan kompakt şekilde önerilmiştir. Kesinti 

miktarı değişmeden park alanı azaltılarak ihtiyaca yönelik yeni imar 

yolları önerilmiştir.  Alanda m2 olarak azalan park alanı önerilen plan 

değişikliğiyle kişi başı 10 m2 standartını sağlamaktadır  

18. maddenin ilk bendinin son paragrafında yer alan ’’Ancak, bu 

maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi 

tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde 

kırk beşini geçemez.’’ İbaresine göre kesinti miktarları düzenlenmiştir. 

Meri imar planında %36 olan kesinti miktarı düzenleme sonrası yapılan 

plan değişikliğiyle %36 olarak sabit kalmıştır.  



 

 

3.1.4 4. Etap  

 

RESİM 21: 4. Etap Mevcut plan kararları 

 

RESİM 22: 4. Etap Plan değişikliği 

Mevcutta toplam 1081 m2 önerilen park alanı düzenleme sonrası 1752 

m2 olarak önerilmiştir. Ayrıca mevcuttaki imar yolları yeniden 

düzenlenmiştir.   

18. maddenin ilk bendinin son paragrafında yer alan ’’Ancak, bu 

maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi 

tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde 

kırk beşini geçemez.’’ İbaresine göre kesinti miktarları düzenlenmiştir. 

Meri imar planında %35 olan kesinti miktarı düzenleme sonrası yapılan 

plan değişikliğiyle %35 olarak sabit kalmıştır. 



 

 

3.1.5 5. Etap  

 

RESİM 23: 5. Etap Mevcut plan kararları 

 

RESİM 24: 5. Etap Plan değişikliği 

Mevcutta toplam 1623 m2 önerilen park alanı düzenleme sonrası 1580 

m2 olarak önerilmiştir. Ayrıca mevcuttaki imar yolları yeniden 

düzenlenmiştir.   

18. maddenin ilk bendinin son paragrafında yer alan ’’Ancak, bu 

maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi 

tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde 

kırk beşini geçemez.’’ İbaresine göre kesinti miktarları düzenlenmiştir. 

Meri imar planında %34 olan kesinti miktarı düzenleme sonrası yapılan 

plan değişikliğiyle %35 ‘e çıkarılmıştır. 



 

 

3.2 Plan değişiklikleri 

3.2.1 1. Bölge 

 

RESİM 25: 1. Bölge Mevcut plan kararları 

 

RESİM 26: 1. Bölge Plan değişikliği 

Cumhuriyet mahallesi F46B17A1D imar paftası sınırlarında yer 

almaktadır. Alanda daha önce 18. Uygulaması yapılmıştır. 2. Kez 

yapılacak 18 uygulamasında park ve donatı alanlarına ilişkin bir 

düzenleme yapılmadan  alanı ikiye bölen 7m yol mevcut yapılaşmalar 

doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. 



 

 

3.2.2 3. Bölge 

 

RESİM 27: 3. Bölge Mevcut plan kararları 

 

RESİM 28: 3. Bölge Plan değişikliği 

Boğaziçi mahallesi F46B12D4D  imar paftası sınırlarında yer almaktadır. 

Alanda mevcut imar adaları yeniden düzenlenerek yapı kitleleri ve çekme 

mesafeleri işlenmiştir. 

 



 

 

3.2.4 Musazade Mahallesi 84 ada 1,2,6,7,8,9 parsel 

 

RESİM 29: Mevcut plan kararları 

 

RESİM 30: Plan değişikliği 

Musazade Mahallesi 84 ada 1,2,6,7,8,9 parsel sınırlarında yer alan 

alanda taks/kaks =0.25/0.50 kat yüksekliği 2 olacak şekilde yapılaşma 

şartları değiştirilmeden ön bahçe mesafesinden verilen 5m çekme 

mesafesi alanın topografik yapısından dolayı 3m olarak önerilmiştir.  

 



 

 

3.2.5 Musazade Mahallesi 7 ada 2,3,4,5,6,7,8 parsel 

 

RESİM 33: Mevcut plan kararları 

 

RESİM 34: Plan değişikliği 

Musazade Mahallesi 7 ada 2,3,4,5,6,7,8 parsel sınırlarında yer alan 

alanda yapılaşma koşulları değiştirilmeden  ve imar adasında herhangi 

bir düzenleme yapılmadan daha öncesinde şehven önerilmiş olan çekme 

mesafeleri kaldırılmıştır. 



 

 

3.2.6 Cumhuriyet Mahallesi 259 ada 1,2 parsel 

 

RESİM 35: Mevcut plan kararları 

 

RESİM 36: Plan değişikliği 

Cumhuriyet Mahallesi 259 ada 1,2  parsel sınırlarında yer alan alanda 

yapılaşma koşulları değiştirilmeden  DSİ Kanal hattına göre imar adaları 

düzenlenmiştir. 



 

 

3.3 Trafo Alanları 

İlçenin enerji ihtiyacından dolayı yapılaşmanın yoğunlaştığı alanlarda 

Trafo alanları önerilmiştir. 

• Musazade mahallesi 60 ada 45 nolu parsel 

• Yukarı Hacılar mahallesi 442 ada 3 nolu parsel 

• Musazade mahallesi 64 ada 17 nolu parsel 

• Musazade mahallesi 69 ada 18 nolu parsel 

  

RESİM 37: Trafo alanı(Muasazade mah. 60 ada 45 parsel) 

  

RESİM 38: Trafo alanı(Yukarıhacılar mah. 442 ada 3 parsel) 



 

 

 

RESİM 39: Trafo alanı(Musazade mah. 64 ada 17 parsel) 

 

 

RESİM 40: Trafo alanı(Musazade mah. 69 ada 18 parsel) 

 

 

3.4 Kanal Düzenlemeleri 



 

 

3.4.1 1. Kanal 

3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesinde yer alan ‘’Düzenleme 

ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı 

olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri 

ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis 

alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt 

spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme 

kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmî kurum alanı, mezarlık 

alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis 

yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı 

olarak ayrılan parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet 

alanlarından oluşur ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka 

maksatlarla kullanılamaz.’’ İbareye göre düzenleme yapılmıştır. 

 

RESİM 41: Mevcut plan kararları 

RESİM 42: Plan değişikliği 

3.4.2 2. Kanal(2. Bölge) 



 

 

Dsi kanal hattına göre imar adaları yeniden düzenlenip, her iki 

taraftan  yoldan cephe aldığı kısımlarda iki taraflı 7m yol, yine iki tarafı 

yoldan cephe alan kısımlarda kuzey cephesi 10m güney cephesi 5m 

ve bir cephesi 7m diğer cephesi 5m olacak şekilde yol önerilmiştir.  

 

RESİM 43: Mevcut plan kararları 

 

RESİM 44: Plan değişikliği 

 

3.4.3 3. Kanal 



 

 

Dsi kanal hattına göre imar adaları yeniden düzenlenip, her iki taraftan  

yoldan cephe aldığı kısımlarda kuzey cephesi 7m ve güney cephesi 5m 

yol önerilmiştir.  Hattın geçtiği diğer kısımlarda park alanından  cephe 

almıştır.   

 

RESİM 45: Mevcut plan kararları 

 

RESİM 46: Plan değişikliği 

 

 

 

4. PLAN NOTLARI 



 

 

     1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI  

GENEL HÜKÜMLER; 

1. 06/03/2007 TARİHLİ VE 26454 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 

"DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK" 

İLE BU YÖNETMELİKTE YAPILAN VE 03/05/2007 TARİHLİ VE 26511 SAYILI 

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN  "DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK 

BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK" İLE 14/07/2007 TARİH VE 26582 SAYILI RESMİ GAZETEDE 

YAYINLANAN "AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ 

YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

2. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNU İLE 5491 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İSTİNADEN ÇIKARILAN 

YÖNETMELİKLERİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 

3. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK YAPILARDA 19/12/2007 TARİHLİ 

VE 26735 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN "BİNALARIN 

YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİNE 

UYULACAKTIR. 

4. PLANDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE 

İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İLE 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ 

PLANI PLAN HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.  

5. REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI 7.2 MADDESİ “GELİŞME, KONUT 
VE KONUT + TİCARET ALANLARINDA CEPHESİ 16 METREDEN DAR 
YÜZÖLÇÜMÜ 600 M² DEN KÜÇÜK İFRAZ YAPILAMAZ.” MADDESİ 
KALDIRILARAK PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE İŞLEM 
YAPILACAKTIR. 

6. ARHAVİ BELEDİYESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİ 

GEÇERLİDİR. 

 

 

 

 


