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PLAN AÇIKLAMA RAPORU 
Konu; Artvin ili, Arhavi ilçesi, Musazade mahallesinde F46b-17-a-1-b imar paftasına denk gelen 

441950-442200 yatay, 4579000-4579250 dikey koordinatları arasında bulunan 635 ada, 40 ve 41 

parseller ile 697 ada, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerdeki, ön bahçe mesafesi 3 m. ve 5 m. 

olan ayrık nizam 6 kat ticaret-konut alanı olarak planlanmış alanların, arazinin daha etkin ve verimli 

kullanımını ile yapısal düzgünlüğü sağlamak amacıyla, ticaret-konut alanı ve kat adedi aynı kalmak 

üzere, yapı emsali kullanılarak 4 adet blok şeklinde uygulama yapılmasına ve ebatlandırılarak 

konumlandırılmasına, ve bu alanlarda bodrum kattaki kapalı otopark alanı için, ön bahçe mesafesinin 3 

m. de olabileceğiyle ilgili plan notu düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 

yapılmasıdır.  

 
1- Planlama Alanının Ülke ve Bölgesindeki Yeri 

Planlama alanı, Doğu Karadeniz Bölgesinin Artvin iline bağlı, ilin kuzeyine yerleşmiş olan Arhavi 

ilçesindedir. Arhavi ilçesi, kuzeyden Karadeniz, batıdan Rize iline bağlı Fındıklı ilçesi, doğudan Hopa 

ilçesi, güneyden kısmen Murgul ve Yusufeli ilçeleri ile çevrilidir.  
 

2- Planlama alanının coğrafi yapısı 

Arhavi yerleşmesi Kapisre deresinin hemen yanında, derenin deltası niteliğindeki düzlük alanlara 

kurulmuş, güneye doğru yükselen bir arazi yapısına sahip, yerleşilebilir alanları sınırlı, yamaçlar, dere 

ve deniz arasında sıkışmış bir 

yerleşmedir. Yerleşme merkezi 

Karadeniz Sahil Yolundan giriş 

kavşağı itibari ile başlamaktadır.   

 

Planlama alanı, yerleşmenin 

büyük bir kısmını oluşturan 

Musazade mahallesinde, +13 m. ila 

+17 m. kotu arasında düzlük bir 

alandır.  

 

 

 
Harita 1: Planlama Alanının Uydu 
Görüntüsü 

 

3- Yerleşmenin Sosyal ve Ekonomik Yapısı  

İlçe ekonomisi genellikle çay tarımına ve kısmen de fındık üretimine dayalıdır. İlçe genelindeki 

işlenebilir tarım arazisi yaklaşık olarak toplam 48.000 dekardır. Bu alanın 30.000 dekarı çaylık, 90.00 

dekarı fındıklık, 7.000 dekarı da mısır ve diğer kalan kısmı ise sebze ve meyve alanıdır. Bu tarımsal 

faaliyetlerden yaş çay üretimi 21.500 ton, kuru çay üretimi 3.870 ton tahmini fındık üretimi de 800 

tondur. Arhavi'de, alternatif ürün alanında kivi üretiminde önemli bir gelişim sağlanmıştır. 1990-2002 

yılları arasında çiftçilere yaklaşık 20 bin adet kivi omçası dağıtılmış ve 400 dekarlık bir alanda üretim 

gerçekleştirilmiştir. İlçede, 1999-2002 yıllarında yıllık ortalama 50 ton kivi üretimi 

gerçekleştirilmiştir. İlçede ticari anlamda hayvancılık gelişmemiştir. Aile ihtiyacının karşılanması ve 

kısmen de pazara sunma amaçlı küçük ve büyükbaş hayvancılık mevcuttur. Arıcılık ilçede oldukça 

gelişmiştir. Büyük çoğunluğu gezgin olan 200 civarında belgeli arıcı mevcuttur. İlçe, Tarım ve Köy 

Planlama 

Alanı 



 

 
ARHAVİ ( ARTVİN ) 

MUSAZADE MAHALLESİ, 635 ADA, 40 VE 41 PARSELLER İLE  

697 ADA, 4, 5, 6, 7, 10, 11 VE 12 PARSELLERDE 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Arhavi, Ocak 2021                                      E-posta:seyda.53100@gmail.com 

 

2/4 

 
 

işleri Bakanlığınca Kafkas ırkı arı yetiştiriciliği açısından 'izole bölge” kapsamına alınmıştır. İlçe 

yüzölçümünün yarısından fazlası ormanlıktır. Orman İşletme Müdürlüğü kayıtlarına göre 30.882 

hektar genel sahanın 17.450 hektarı ormanlık alandır. Köylerin 20 adedi orman içi veya orman kenarı 

köyü özelliğini taşımaktadır. Yaygın ağaç türleri ise kayın, kızılağaç ve kestanedir. 

 İlçede iki çay fabrikası mevcuttur. Bu tesislerde, yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 400-

500 civarında daimî veya geçici personel istihdamı sağlamaktadır. İlçede, kooperatifçilik oldukça 

gelişmiştir. Mevcut kooperatiflerin 5 adedi tarımsal amaçlı, 6 adedi ticari amaçlıdır. Arhavi Ticaret ve 

Sanayi odasına kayıtlı 13 anonim şirket, 117 limited şirket, 6 kollektif şirket ile 22 kooperatif ve 180 

adet de şahıs üye mevcuttur. Esnaf ve Sanatkârlar Odası üye sayısı 656, Çay Ekiciler Kooperatifi üye 

sayısı ise 3814' dür. Yapımı sürdürülen 100 işyeri kapasiteli Arhavi küçük Sanayi Sitesinin İlçe 

ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. (Kaynak: Arhavi Kaymakamlığı 

internet sitesi) 

İlçede 4 adet banka şubesi bulunmaktadır. 

 Arhavi yerleşmesindeki insanların, özellikle yaz aylarında sosyal ve kültürel yaşama katılımı 

oldukça fazladır. Çevre yerleşmelerden de katılımın olduğu Arhavi Yaz Festivali, sinema ve tiyatro 

ortamı ile örnek bir ilçe konumundadır. Arhavi ilçe nüfusu toplam 19602 kişidir. Yazın bu nüfus 

büyükşehirlerden gelen yaz nüfusuyla birlikte artmakta ve yerleşmenin aktif kullanılmasını 

sağlamaktadır. Bu nedenle planlama alanı, her ne kadar belediye sınırları içerisinde olsa dahi, bütün 

ilçe nüfusuna hizmet etmektedir.  

 
4- Planlama Alanının Ulaşım Ağındaki Yeri 

Karadeniz Sahil yoluyla ulaşılan Arhavi yerleşmesinin, ana güzergahından biri olan Erol 

Çarmıklı caddesinin 600. Metresinde ulaşılmakta, Cumhuriyet caddesinin başlangıcındadır. Planlama 

alanı ticaret merkezine 600 m. mesafede, Trabzon’a 153 km, Artvin’e 74 km, Sarp sınır kapısına 30 

km uzaklıkta ve yeni yapılan Rize-Artvin Havaalanına da 45 km uzaklıktadır. 

 
5- İdari yapı, sınırlar 

Arhavi ilçesi, Artvin iline bağlı, yüzölçümü 314 km² olan, Kamilet ve Derecik olmak üzere iki 

vadi üzerinde kurulu, 30 köy ve 7 mahalleden oluşur. Planlama alanı, Arhavi ilçesinin 7 mahallesinden 

biri olan Musazade mahallesinde, 2489 m2 alan ve 5367 m2 alan olarak toplam 7856 m² alanlı ticaret-

konut alanı olarak planlı, 5, 7 ve 10 m. genişliğinde yaya yolları ve parsel hatları ile sınırlı 7551 m2 

alanlı ve 7148 m2 alanlı iki imar adasındaki alanları içermektedir. 

 
6- Mülkiyet bilgisi 

Planlama alanı, Artvin ili, Arhavi ilçesi, Musazade mahallesi, F46b-17-a-1-b pafta no, 635 ada, 40 

ve 41 numaralı parsel ile 697 ada, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ve 12 numaralı parseller olarak kayıtlı, toplamda 

7856 m² alanlı, MEHMET NEŞET KIZI: Sulhan Büyüklü, Münevver Ertan, Reyhan Özbulut, Fatma 

Odabaş, MEHMET NURİ OĞLU: Yaşar Özyazıcı, Osman Yazıcı, MEHMET OĞLU: Faruk Ertan, 

MEHMET HAYRETTİN OĞLU: Hikmet Özyazıcı, KEMAL KIZI: Nahide Özbaş, NEŞET OĞLU: 

Yaşar Özkazanç, MEHMET GALİP KIZI: Hatice Özkazanç, YAŞAR OĞLU: Haydar Özkazanç, 

Serdar Ökazanç, YAŞAR KIZI: Nazife Danışma adına hisseli sahipli özel mülkiyete konu alanlardır.   

 
7- Planlama alanı yakın çevresi mer’i plan bilgisi 

Yerleşmenin 2020 yılında onaylanmış 360 hektar alanda yapılmış Nazım İmar Planı ve Uygulama 

İmar Planı bulunmaktadır. Planlama alanı, yapı emsali E=2.40 olan ticaret-konut alanlarını 
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kapsamaktadır. Planlama alanında, fonksiyonel, şekilsel ya da yapı emsalinde bir değişiklik söz 

konusu olmadığından nazım plan değişikliğine ihtiyaç duyulmamaktadır.  

 

8- Önceki Plan Kararları 
Planlamaya konu alan; Artvin ili, Arhavi 

ilçesi, Musazade mahallesinde 635 ada, 40 ve 41 

numaralı parsel ile 697 ada, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ve 12 

numaralı parsellerdeki toplam 7856 m² alanlı ön 

bahçe mesafesi 3 m. ve 5 m. olan ayrık nizam 6 kat 

ticaret-konut alanı olarak planlanmış alanları 

kapsamaktadır. Planlama alanlarından biri, 635 

adadaki, 7551 m2 alanlı imar adasının 2489 m2lik 

kısmını, diğer planlama alanı, 697 adadaki 7148 m2 

alanlı imar adasının 5367 m2’lik kısmını 

oluşturmaktadır.  Planlama alanındaki 635 ada, 

doğusunda bulunan 15 m. genişliğindeki taşıt 

yolundan, 697 ada, batısında bulunan 15 m. 

genişliğindeki taşıt yolundan ve güneyinde bulunan 

10 m. genişliğindeki taşıt yolundan cephe almakta, 

5, 7 ve 10 m. genişliğindeki yaya yolları ile çevrili 

bir alandır. Çevresel olarak yüksek katlı yapıların 

bulunduğu planlama alanında, bir adet eski yapının 

dışında, henüz yapılaşma gerçekleşmemiştir.    
 
Harita 2: Planlama alanının Mevcut İmar Planı           

       

9- Hâlihazır harita bilgisi 

Söz konusu alanın ITRF 96 koordinat sistemine göre onaylanmış halihazır haritası bulunmakta, 

1/1000 ölçekli F46-b-17-a-1-b imar paftasında yer almaktadır. 

 
10- Plan kararları 

Planlama alanı mevcut imar planında bakıldığında, 15 m. ve 10 m. genişliğindeki taşıt 

yolundan cephe alan, yapılaşması kısmen tamamlanmış 16 adet parselden oluşan ayrık-6 kat yapı 

nizamlı ticaret-konut olarak planlanmış 2 adet imar adasında, bir adet eski yapı bulunan, diğer 

kısımlarda henüz yapılaşma olmamış bir alan olduğu görülmektedir. Kadastro adası 635 nolu imar 

adasında, parsel derinlikleri dikkate alınarak ön bahçe mesafesinin 3 m. planlandığı, 697 kadastro ada 

numaralı imar adasında, ön bahçe mesafesinin 5 m. olarak planlandığı tespit edilmektedir. İmar 

adalarının ikisinde de parsellerin yaklaşık %75 oranında henüz yapılaşma gerçekleşmemiştir. İmar 

adalarının içerisindeki parsellerin aynı hissedarlara ait olanlarında, bütüncül bir mimari yaklaşım 

oluşabilmesi ve şekilsel bir uygulama yapılarak, mimariye netlik kazandırılması mümkündür. 

Yerleşmenin mimari estetik oluşumuna katkı sunulabilmesi ve bütüncül yaklaşımlar elde edilebilmesi 

ve plan kararlarının sağlıklı uygulanması amacıyla, yapı nizamının ve ön bahçe mesafesinin 

esnekleştirilerek blok şeklinde gösterim yapılmasına ve otoparka yönelik uygulama araçlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yapılan plan değişikliği ile arazinin etkin ve verimli kullanımının sağlanması ile 

yerleşmenin mimari estetik oluşumuna katkı sunulması istenmektedir. 
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“İmar Kanunu  
EK MADDE 8 – Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı 

dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. 
Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak 
planı onaylayacak idareye sunulur.”   

“Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

pppp) Yapı nizamı: Uygulama imar planı ile belirlenen ayrık, blok ve bitişik nizamdan birini, 

1) Ayrık nizam: Hiç bir yanından komşu parseldeki binalara bitişik olmayan yapı nizamını, 

2) Bitişik nizam: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan ve ortak alandan arka bahçeye çıkış 

sağlanan yapı nizamını, 

3) Blok nizam: İmar planı veya bu Yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş yapı 

kitlesinin, bir parsel veya dilatasyonla ayrılmak suretiyle birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamını (Bir 

taraftan komşu parseldeki binaya bitişik, diğer taraftan ayrık olan ikili veya ikiz nizamlar, blok nizam olarak 

değerlendirilir.), 
maddelerinden hareketle, planlama alanında yeni bir düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.  

 

Bu amaç ve gerekçelerle, 2489 m2 alanlı 635 adadaki planlama alanında, 1023  m2 taban 

kurulumlu olmak üzere bir adet, 697 adadaki 5367 

m2 alanlı planlama alanında, 702-616-819m2 olmak 

üzere toplam 2137 m2 taban kurulumlu, üç adet 

blok yapısı, bahçeli bir nizam olan blok nizama 

dönüştürülerek uygulama yapılmakta ve mevcut 

yapı emsali kullanılarak ölçülendirmesi yapılan 

ebatlandırılmış kitleler, komşu parsellerden 4 m., 

bloklar arası 8 m. olacak şekilde 

konumlandırılmaktadır. Yapılaşmalar için önem arz 

eden otopark alanının bodrum katlarda karşılanacağı 

ön görülerek, alansal kullanımı arttırabilmek 

amacıyla, bu alanlardaki bodrum katta yapılacak 

kapalı otoparkların, yol hattına 3 m. ye kadar 

yaklaşabileceklerine dair plan notu 

geliştirilmektedir. 

 
 Harita 4: 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 

 

Yukarda açıklaması yapılan plan değişikliği ile, yapısal esneklik sağlanarak, mimarinin daha 

estetik kurgulanabilmesine imkan tanınmakta, yerleşmenin yapısal formunun daha sağlıklı 

ilerlemesine olanak sunulmakta ve otopark alanlarının arttırılmasına yönelik kararlarla, kamu yararı 

oluşturulmaktadır.     
  


