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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
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kamula

rma
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nda al nmas

do mu tur.
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Düzeltme Yap lan
165 ada

Nolu Bölge:

parselin 1.502 m²’si ve

parselin 169 m²’sinin karayolu kamula
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15 m²’si ise Ye il Alan olarak düzenlenmi tir.

Düzeltme Yap lan

Nolu Bölge:

237 ada 6-13-14-15 parsellerde toplamda 35 m² alan
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