ASKI
De

RAZLARI DE ERLEND RMES AÇIKLAMA RAPORU

ikli inin Amac

Ayvac

lçesi, Küçükkuyu Belde Belediyesi

rlar

içerisinden geçmekte olan

karayolunda kesinle en proje sonras nda karayoluna ait kald m, erit refüj gibi teknik
gösterimlerin de

lendi

onaylanarak yürürlü
vatanda lar

plan tadilatlar Küçükkuyu Belediye Meclisi taraf ndan

girmi tir. Fakat süreç içerisinde gerek ask itirazlar gerekse

beyanlar ve talepleri do rultusunda karayolu kamula

rma

içerisinde kalan mevcut yap lar n, ma duriyete sebep olmamas ve yüksek kamula
maliyeti kmamas amac yla söz konusu yap lar
gereklili

kamula

rma

eridi
rma

nda al nmas

do mu tur.

Bu amaçla Küçükkuyu Beldesi, Il ca Deresi ile Kocadere Aras
Revizyon+ lave mar Plan kapsam nda

1/1000 ölçekli

ayr noktada ask itirazlar

Küçükkuyu

Belediyesi’nin talepleri ve konu ile ilgili olarak Karayollar 14. Bölge Müdürlü ü’nün
proje revizyonuna yönelik ask itiraz düzeltmeleri haz rlanm

r.
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4 NOLU BÖLGE
DE
KL E KONU
1 NOLU BÖLGE

DE
KL E KONU
3 NOLU BÖLGE

DE
KL E KONU
2 NOLU BÖLGE

Plan De

ikli ine Konu Olan Alanlar

DE
KL E KONU
5 NOLU BÖLGE

Uydu Görüntüsü

Düzeltme Yap lan
165 ada

Nolu Bölge:

parselin 1.502 m²’si ve

parselin 169 m²’sinin karayolu kamula

ndan kar lmas na yönelik imar plan de
Haz rlanan plan de
1.502 m² alan
186 m²’si ve
planlanm

ikli inde 165 ada

ikli

haz rlanm

parselde kamula

rma

r.
ndan

1.316 m² TAKS: 0.15, KAKS: 0.30 konut alan olarak, kalan
parselde kamula

rma

rma

kart lan
sm olan

ndan kar lan 169 m² alan Park Alan olarak

r.

Öneri mar Plan De

ikli

Düzeltme Yap lan

Nolu Bölge:

170 ada 3-4-5-6-7 parseller ve 173 ada 1-10-11-12 parsellerde toplamda 300 m² alan
karayolu kamula
haz rlanm

rma

ndan

kar lmas na yönelik imar plan

devam olarak (Serbest Nizam

rma

devam (Ayr

kiz Nizam

ndan

kar lan 143 m² alan

Katl Konut Alan parsellere eklenmi tir.

173 ada 1-10-11-12 parsellerde karayolu kamula
onayl plan

ikli

r.

170 ada 3-4-5-6-7 parsellerde karayolu kamula
onayl plan

de

rma

ndan kar lan 116 m² alan

Katl Konut Alan

eklenmi tir.

Öneri mar Plan De

ikli

olarak parsellere

Düzeltme Yap lan

Nolu Bölge:

237 ada 6-13-14-15 parsellerde toplamda 35 m² alan
ndan kar lmas na yönelik imar plan de

ikli

237 ada 6-13-14-15 parsellerde karayolu kamula
onayl plan

devam (TAKS: 0.40, KAKS: 1.20 Ayr

haz rlanm
rma
Nizam

parsellere eklenmi tir.

Öneri mar Plan De

karayolu kamula

ikli

ndan

rma

r.
kar lan 35 m² alan

Katl Konut Alan olarak

Düzeltme Yap lan

Nolu Bölge:

232 ada 11-21-22-23-24 parsellerde toplamda 56 m² alan
ndan kar lmas na yönelik imar plan de

ikli

haz rlanm

232 ada 11-21-22-23-24 parsellerde karayolu kamula
alan onayl plan

devam (Biti ik Nizam

rma

karayolu kamula
r.
ndan

Katl Ticaret Alan

eklenmi tir.

Öneri mar Plan De

ikli

rma

kar lan 56 m²

olarak parsellere

Düzeltme Yap lan

Nolu Bölge:

110 ada 6-7-8-10-11 parseller, 154 ada 16 parsel ve 155 ada
m² alan
haz rlanm

karayolu kamula

rma

parselde toplamda 191

ndan kar lmas na yönelik imar plan de

ikli

r.

110 ada 6-7-8-10-11 parsellerde karayolu kamula
alan onayl plan

devam (112 m²’si Biti ik Nizam

rma

ndan

kar lan 142 m²

Katl Ticaret Alan ve 30 m²’si Cami

Alan olarak parsellere eklenmi tir.
154 ada 16 parselde karayolu kamula
plan

devam (Akaryak Sat

155 ada

ndan

kar lan 29 m² alan onayl

stasyonu) olarak parsele eklenmi tir.

parselde karayolu kamula

devam (Biti ik Nizam

rma

rma

ndan

kar lan

m² alan onayl plan

Katl Ticaret Alan olarak parsele eklenmi tir.

Öneri mar Plan De

ikli

