
ÇANAKKALE AYVACIK LÇES KÜÇÜKKUYU BELDES

310 ADA 23, 24 VE 25 PARSELLER KARAYOLU KAMULA TIRMASI AMAÇLI

1/1000 ÖLÇEKL REV ZYON+ LAVE MAR PLANI DE KL AÇIKLAMA RAPORU

De 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 plan tadilatlar Küçükkuyu Belediye Meclisi taraf ndan

onaylanarak yürürlü girmi tir. Fakat süreç içerisinde gerek ask itirazlar gerekse

vatanda lar beyanlar ve talepleri do rultusunda karayolu kamula rma eridi

içerisinde kalan mevcut yap lar n, ma duriyete sebep olmamas ve yüksek kamula rma

maliyeti kmamas amac yla söz konusu yap lar kamula rma nda al nmas

gereklili do mu tur.

Bu amaçla Küçükkuyu Beldesi, Il ca Deresi ile Kocadere Aras 1/1000 ölçekli

Revizyon+ lave mar Plan kapsam nda 310 ada 23, 24 ve 25 nolu parselleri kapsayan

alanda imar plan tadilat yap lmas gereklili olu mu tur.

Plan De ikli ine Konu Olan Alanlar Uydu Görüntüsü

DE KL E 
KONU BÖLGE 
 



310 ada 23, 24 ve 25 nolu parseller üzerinde mevcut durumda yap lar yer almakta olup

mevcut kamula rma bu yap lar do ndan yakla olarak 7,50 metre

içerisinden geçerek parsel alanlar küçültmektedir. Bölgenin kuzeyinde yap lmas

planlanan kav ak alan teknik çözümünde söz konusu alanlar kamula lmas

gereklili in olmad yönünde karar üretilmi tir. Kamu ad na olu acak maliyetler ve

mülk sahiplerinin ma duriyetleri dikkate al narak karayolu kamula rma

parsellerin do na çekilmek sureti ile düzenleme yap lm r.

Öneri mar Plan De ikli

Haz rlanan imar plan tadilat ile 310 ada 23 parselde 204 m² ve 24 parsel 93 m² ve 25

parselde 70 m² alan karayolu kamula rma alan ndan kar larak onayl imar

plan ndaki yap la ma ko ulu olan Ayr Nizam Katl Konut Alan (Taks=0,20 ve

Kaks=0,40) olarak düzenlenmi tir.

Plan de ikli rlar içerisinde ba ka herhangi bir düzenleme yap lmam r.


