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1.PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
1.1.PLANLAMA ALANININ TANIMI 
1.1.1.ÜLKE-BÖLGE VE İL İÇERİSİNDEKİ KONUMU 
Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesinin güneybatısında yer alan Çanakkale; 
Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ve kendi adını taşıyan Boğazın iki 
yakasında kurulmuştur. Balkan Yarımadasının Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla 
bağlanmış Gelibolu Yarımadası ile Anadolu’nun batı uzantısı olan Biga Yarımadası 
üzerinde toprakları bulunan bir ilimizdir. Hem Marmara hem de Ege Denizine kıyısı 
olan Çanakkale, Türkiye genelinde iki denize komşu olan 6 ilimiz arasında yer 
almaktadır. 25°40'-27°30' doğu boylamları ve 39°27'-40°45' kuzey enlemleri arasında 
9.933 km²’lik bir alanı kapsamaktadır. Doğusunda ve güneydoğusunda Balıkesir, 
batısında Ege Denizi, kuzeybatısında Edirne, kuzeyinde Tekirdağ ve Marmara Denizi 
bulunmaktadır. 
Planlama alanının içinde yer aldığı Ayvacık İlçesi, Çanakkale’nin güney batısında yer 
almakta olup Doğuda Mıhlı Çayı, batıda Ege Denizi, kuzeyde Kazdağı, güneyde 
Edremit Körfezi ile çevrelenmiştir. Kuzey ve kuzeydoğuda Ezine ve Bayramiç 
ilçelerine, doğu ve güneydoğuda ise Balıkesir İlinin Edremit İlçesine sınırdır  
(Harita 1). 
 

 
HARİTA 1. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGE İÇİNDEKİ YERİ 
 

1.1.2.YÖNETİMSEL/HUKUKİ YAPISI 
İdarî bakımdan Çanakkale şehri Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde Anadolu eyaleti 
içindeki Biga sancağına bağlı bulunmaktaydı. Daha sonra yaklaşık 1533 yılında 
kurulmuş olan ve merkezi Gelibolu olan Cezâyir-i Bahr-i Sefîd vilayetinin içinde yer 
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almıştır. Sonra bu vilayetin merkezi Çanakkale olmuştur. 1876 yılından sonra da 
müstakil Biga sancağının merkezi haline gelmiştir.  
 
1.1.3.İL İDARİ BÖLÜNÜŞÜ 
Çanakkale İli, Cumhuriyetin ilk yıllarında Biga ve Gelibolu sancaklarının kaldırılması ve 
her ikisinin ortasında bulunan Çanak Köyünün il ilan edilmesiyle meydana gelmiştir. 
Çanakkale Belediyesi’nin kuruluşu ise 1912 yıllarına dayanmaktadır. Günümüzde 
Çanakkale İlinde merkez dâhil olmak üzere toplamda 12 ilçe, 23 belde ve 576 köy 
bulunmaktadır. Bu ilçeler alfabetik sıraya göre aşağıda verilmiştir (Harita 2): 
 

 Ayvacık   

 Bayramiç 
 Biga 
 Bozcaada 
 Çan 
 Çanakkale Merkez 

 Eceabat 

 Ezine 
 Gelibolu 
 Gökçeada 
 Lapseki 
 Yenice 

 

 
HARİTA 2. ÇANAKKALE İLİ İDARİ BÖLÜNÜŞ HARİTASI 
 

1.1.4.İLÇE İDARİ BÖLÜNÜŞÜ 
Planlama alanının içinde bulunduğu Ayvacık İlçesinin kuruluş tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir. Ancak eski tapularda önceden bağlı bulunduğu Çarşamba İlçesinin 
isminin geçmeyip Ayvacık Geziyeri olarak bahsedilmesinden, Çarşamba İlçesinden 
daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülmektedir. Ayvacık, 1954 yılında tam 
teşekküllü nahiye (bucak) olmuş fakat 1960 yılında daha önce kurulmuş devlet 
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teşkilatları kaldırıldığından yeniden köy olmuştur. 20 Mayıs 1990 tarihinde Ayvacık 
Köyü, Keskinoğlu Köyü ile birleşerek Ayvacık İlçesi olmuştur. 19 Ağustos 1990 
tarihinde yapılan mahalli seçimlerle de belediyesi kurulmuştur. Günümüzde Ayvacık 
İlçesine bağlı Ayvacık İlçe Belediyesi ve planlama alanının içinde bulunduğu 
Küçükkuyu Belde Belediyesi olmak üzere 2 adet belediye teşkilatı 6 mahalle ve 64 köy 
bulunmaktadır. Bu mahallelerden üçü (Gökçetepe Mahallesi, Mıhlı Mahallesi ve Sahil 
Mahallesi) Küçükkuyu Beldesine bağlıdır. 
 
1.1.5.ULAŞIM BAĞLANTILARI VE ERİŞİLEBİLİRLİK 
 

1.1.5.1.Karayolu Ulaşımı 

Çanakkale İli kuzey-güney aksında Bursa’dan gelen İzmir ve Edirne istikametinde 
devam eden D200-D550 karayolları ile Balıkesir istikametine giden D210 karayolunun 
kesişiminde yer almaktadır. Gelibolu Yarımadasından Edirne ve Tekirdağ vasıtasıyla 
Trakya, Biga Yarımadasından Balıkesir ve İzmir vasıtasıyla Anadolu’ya karayolu ile 
irtibatlıdır.  
Marmara Denizi'nin Güney kıyılarını izleyerek Çanakkale'yi Bursa'ya bağlayan devlet 
karayolu güzergâhı üzerinde bulunan 200-01 ve 2002 no'lu karayolu İlin araç trafiği 
bakımından en yoğun ve geniş yolunu oluşturmaktadır. 
Çanakkale-İstanbul güzergâhında bulunan 550-03 no’lu devlet karayolu ise Gelibolu 
yarımadasının doğu kıyılarını takip ederek Keşan ve Tekirdağ'a ve daha sonrada 
İstanbul'a ulaşmaktadır. 
 
Çanakkale-Ankara güzergâhındaki devlet karayolu Lapseki-Biga-Bandırma-Bursa-
İnegöl-Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar-Polatlı üzerinden Ankara'ya ulaşmaktadır. 
Çanakkale İlinin karayollarından biri olan ve planlama alanının ana ulaşım bağlantısı 
olan 550-05 no’lu Çanakkale-İzmir güzergâhındaki devlet karayolu, Ege kıyılarını takip 
ederek Ezine-Ayvacık-Edremit-Ayvalık-Dikili-Aliağa-Foça-Menemen üzerinden İzmir'e 
ulaşmaktadır. Aynı yol güzergâhı Edremit'ten doğuya ayrılarak Çanakkale'yi Balıkesir'e 
bağlamaktadır (Harita 3). 
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HARİTA 3. ULAŞIM AĞINDAKİ YERİ 
 

Çanakkale’den İzmir’e gidişte tek alternatif olma özelliğine sahip olan Ayvacık İlçesi; 
İl merkezine 74 km, İstanbul’a 377 km, Ankara’ya 695 km ve İzmir’e 257 km 
uzaklıktadır.  
 
Ayvacık İlçe merkezine yaklaşık 26 km mesafede yer alan Küçükkuyu yaklaşık olarak 
Balıkesir’e 125 km, Çanakkale’ye 98 km, İstanbul’a 447 km, Ankara’ya 668 km ve 
İzmir’e ise 233 km uzaklıkta bulunmaktadır. Planlama alanının bazı önemli il ve ilçe 
merkezlerine uzaklıkları Tablo 1’de verilmiştir.  
 

TABLO 1. PLANLAMA ALANININ BAZI ÖNEMLİ İL VE İLÇE MERKEZLERİNE UZAKLIĞI 

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 

İL MERKEZLERİNE UZAKLIĞI 

KÜÇÜKKUYU - ÇANAKKALE 98 KM KÜÇÜKKUYU - BURSA 277 KM 

KÜÇÜKKUYU - BALIKESİR 125 KM KÜÇÜKKUYU - İSTANBUL 447 KM 

KÜÇÜKKUYU - İZMİR 233 KM KÜÇÜKKUYU - ANKARA 668 KM 

İLÇE MERKEZLERİNE UZAKLIĞI 

KÜÇÜKKUYU - AYVACIK 26 KM KÜÇÜKKUYU - ÇAN 123 KM 

KÜÇÜKKUYU - EDREMİT 38 KM KÜÇÜKKUYU - LAPSEKİ 123 KM 

KÜÇÜKKUYU - BAYRAMİÇ 47 KM KÜÇÜKKUYU - GELİBOLU 132 KM 

KÜÇÜKKUYU - EZİNE 47 KM KÜÇÜKKUYU - GÖNEN 148 KM 

KÜÇÜKKUYU - ÇANAKKALE MERKEZ 93 KM KÜÇÜKKUYU - BİGA 156 KM 

KÜÇÜKKUYU - YENİCE 99 KM KÜÇÜKKUYU - MANYAS 162 KM 

KÜÇÜKKUYU - ECEABAT 100 KM KÜÇÜKKUYU - BANDIRMA 197 KM 
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1.1.5.2.Havayolu Ulaşımı 

Çanakkale İl merkezinde 1 adet havaalanı mevcut olup (Çanakkale Havaalanı) Ankara 
ve İstanbul aktarmalı olarak bölgeye havayolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Çanakkale 
İlinin Ayvacık İlçesinde yer Alan Küçükkuyu Çanakkale Havaalanına 120 km 
mesafede, Balıkesir İlinde yer alan Edremit Havaalanına ise 40 km uzaklıktadır.  
1.1.5.3.Denizyolu Ulaşımı 

Denizyolu ulaşımı Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kabatepe-
Gökçeada, Bozcaada-Yükyeri, Çanakkale-Gökçeada, Çanakkale-Bozcaada, Kepez-
Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir arasında karşılıklı feribot seferleri ile GESTAŞ tarafından 
yapılmaktadır. Ayrıca Bozcaada ve Gökçeada’ya Çanakkale’den hızlı feribot seferleri 
yapılmaktadır. 
Çanakkale Merkez, Eceabat, Gelibolu, Lapseki, Ezine-Geyikli Yükyeri, Bozcada, 
Gökçeada, Çardak ve Kabatepe’de iskeleler bulunmaktadır. Ayrıca Çanakkale Kepez 
Limanı ile Ezine’de Akçansa Çimento Fabrikasına, Biga’da da İÇDAŞ’a ait liman 
bulunmaktadır. 
 

1.2.TARİHİ ARAŞTIRMALAR 
 

1.2.1.ÇANAKKALE İLİ TARİHSEL GELİŞİMİ 
 

Çanakkale, kuruluşu pek eski dönemlere inmeyen ve temeli Fatih Sultan Mehmed 
döneminde atılmış olan bir XV. yüzyıl şehri olmasına rağmen çevresinde yapılan 
kazılarda yörede tarih öncesine dek uzanan yerleşmelerin varlığına rastlanmıştır. 
Bunların başında Çanakkale Boğazı’nın güney ağzı yakınlarında kurulmuş olan Truva 
ile bugünkü Çanakkale’nin güneyinde, Truva ile Çanakkale arasında kalan Dardanos 
gelmektedir. Yerleşmenin ilk katmanlarının Eski Tunç Çağına kadar indiği 
gözlemlenmiştir. 
 
Bölgedeki topraklar Yunan egemenliğinden sonra Pers hâkimiyetine, M.Ö. 334 
yılından sonra da İskender’e ve onun varislerine geçmiştir. Sırasıyla Bergama Krallığı, 
Roma ve Bizans hâkimiyetine giren bu yöre, Slav ve Hunların saldırısına uğramış; VII. 
ve VIII. yüzyıllarda Müslüman Arapların gelip geçtiği bölgeye Bizans egemenliğinin 
son dönemlerinde Türkmen akınları da başlamıştır. Selçuklu-Bizans çatışmaları 
neticesinde bir dönem de Anadolu Selçuklularının topraklarına kattığı bölge, bu 
devletin parçalanmasından sonra kurulan beyliklerden Karesi Beyliğinin egemenliği 
altına girmiştir. Bu beyliğin topraklarının Sultan I. Murad tarafından 1360 yılında 
Osmanlı topraklarına kesin olarak katılmasıyla bölge Osmanlı idaresine geçmiştir.  
Birbirine yakın bölgelerde kurulan ve sonradan ortadan kalkan şehirlerin (Truva, 
Dardanos) yerini Yeniçağ başlarında kurulan Çanakkale şehri almıştır. Bu yeni şehrin 
çekirdeğini, Fatih Sultan Mehmed’in boğazdan geçişleri kontrol altına almak için 
yaptırmış olduğu kale oluşturmaktadır. Stratejik önemi çok fazla olan bir kesimde 
bulunan bu kalenin etrafında zamanla gelişen yerleşime ise Kal’a-i Sultâniyye (Kale-i 
Sultaniye) adı verilmiştir. Yörede çok gelişmiş olan çanak imalat ve ticaretinin şöhrete 
kavuşması sonucunda şehrin iki simgesi olan Kale-i Sultaniye ve çanakçılık 
özdeşleşerek şehir, Çanak Kalesi adıyla anılmaya başlanmıştır. Zamanla bu isim 
yerleşerek eski ismini unutturmuş ve Çanakkale şekline dönüşmüştür.   
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1.2.2.AYVACIK İLÇESİ TARİHSEL GELİŞİMİ 
 

İlk çağlardan bu yana çeşitli kavimler tarafından yerleşim yeri olarak kullanılan 
Ayvacık ve yakın çevresinde yaşayan ilk toplulukların Mysylılar ve Luviler olduğu 
düşünülmektedir. Ardından bölge Hititler, Lidyalılar ve Persler'in hâkimiyetine 
girmiştir. M.Ö. 334'te Büyük İskender'in aldığı bu bölge, onun ölümüyle Bergama 
Krallığı'na bağlanmış, daha sonraları ise Roma ve Bizans idaresine girmiştir.  
Selçuklu Beylerinden Emir Çaka Bey, bugünkü Ayvacıklıların ataları sayılan pek çok 
Oğuz, Türkmen boyunu bölgeye yerleştirmiş ve bu boylar Haçlı Seferleri sırasında 
bölgeden geçen Haçlı ordularına karşı koymuşlardır. 1296'da Balıkesir'i başkent 
yaparak beyliğini kuran Çaka Bey Bayramiç, Ezine ve Ayvacık civarını da topraklarına 
katmıştır. Karesi Bey'in ölümünden sonra başlayan taht kavgalarından faydalanan 
Osmanlılar, I. Murat zamanında Ayvacık bölgesini alarak yarım asır süren Karesi 
hakimiyetine son vermişlerdir. Karesi Bey'in kurduğu Kızılcatuzla kazası, I. Murat 
devrinden itibaren bölgenin merkezi haline gelmiştir. Fakat ulaşım güçlüğü sebebiyle 
ilçe merkezi, 1876'da Ayvalıoba'ya yani bugünkü Ayvacık’a nakledilmiştir.  
Kurtuluş Savaşı döneminde Yunanlılar Ayvacık'ın işgaline başlayarak 4 Temmuz 
1920'de Ayvacık merkezini ele geçirmişlerdir. Milis kuvvetleri oluşturarak direnişe 
geçen Ayvacıklılar, Hafız Ahmet Hamdi Efendi başkanlığında Ayvacık Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti'ni kurmuşlardır. Büyük Taarruz sonrasında kaçan Yunan birliklerini takip 
eden Reşat Bey komutasındaki Milli Kuvvetlerimiz, 21 Eylül 1922'de Ayvacık'ın işgaline 
resmen son vermişlerdir. 1876'da ilçe olan Ayvacık 1926'da Ezine'ye bağlanmış ve 
1928'de Milli Mücadele'ye katkılarından dolayı tekrar müstakil ilçe haline getirilmiştir. 
 

1.3.GENEL ÇEVRE ÖZELLİKLERİ, COĞRAFİ VE FİZİKİ YAPI 
 

1.3.1.İKLİM 
 

Çanakkale İlinde bulunduğu yer nedeniyle Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi arasında 
bir geçiş iklimi özellikleri görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı 
geçen kentin genel karakteri Akdeniz iklimine paralellik gösterse de daha kuzeyde 
bulunması nedeniyle kış aylarında ortalama sıcaklık daha düşüktür. Batıdan doğuya, 
kuzeyden güneye gidildikçe karasal iklim etkisini artırmaktadır. Edremit Körfezinde 
Akdeniz iklimi hüküm sürerken orta kısımda ve Gelibolu Yarımadasında havalar soğuk 
geçer. Balkanlar üzerinden gelen soğuk rüzgârlar etkili olur. Çanakkale İline ait 
mevsim normallerine bakıldığında; 1929-2020 tarihleri arasında en yüksek sıcaklığın 
+39.1 °C ile Ağustos ayında, en düşük sıcaklığın ise -11.5 °C ile Şubat ayında olduğu 
görülmektedir. Yıllık yağış miktarı 624 mm olan ilde ortalama yağışlı gün sayısı 
92.9’dur (Tablo 2). 
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TABLO 2. ÇANAKKALE İLİNE AİT MEVSİM NORMALLERİ (1929-2020) 

ÇANAKKALE 
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Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2020) 

Ortalama 
Sıcaklık (°C) 

6.2 6.7 8.4 12.6 17.5 22.2 25.1 25 21.1 16.3 12 8.4 
15.
1 

Ortalama En 
Yüksek 
Sıcaklık (°C) 

9.6 10.2 12.5 17.2 22.6 27.7 30.7 30.6 26.4 20.8 15.9 11.7 
19.

7 

Ortalama En 
Düşük 
Sıcaklık (°C) 

3.1 3.4 4.7 8.3 12.7 16.6 19.3 19.6 16 12.1 8.5 5.3 
10.

8 

Ortalama 
Güneşlenme 
Süresi (saat) 

3.2 4.4 5.4 7.4 9.4 11 11.7 11.1 8.9 6.3 4.4 3.2 7.2 

Ortalama 
Yağışlı Gün 
Sayısı 

13.6 11.1 10.5 8.7 6.6 4.6 2 1.5 3.8 7.2 9.8 13.5 
92.

9 

Aylık Toplam 
Yağış Miktarı 
Ortalaması  
(mm) 

91.6 71.7 65.9 45 29.8 25.3 14.5 9.4 25.2 55.3 84.9 105.4 624 

Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2020) 

En Yüksek 
Sıcaklık (°C) 

20 21.3 27.3 30.8 38.9 36.8 39 39.1 35.9 31.8 26.2 22.9 
39.

1 

En Düşük 
Sıcaklık (°C) 

-11 -11.5 -8.5 -1.6 2.3 6.6 11.2 9.4 5.9 0.4 -7 
-

10.5 

-

11.

5 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Resmi İstatistikler, 2021 
 

İlin kıyı ilçelerinde ve adalarda iklim hemen hemen aynıdır. İç bölgelerde ise denizden 
yükseklik arttığından kıyı bölgelere oranla aradaki sıcaklık ortalaması oldukça açıktır. 
Ayvacık ilçe sınırları içerisinde de il genelinde olduğu gibi her iki iklim tipinin 
özelliklerine de ayrı ayrı bölgelerde rastlanmaktadır. Planlama alanının bulunduğu 
Küçükkuyu ve çevresinde de kıyı ilçelerinde olduğu gibi yazları sıcak ve kurak, kışları 
ılık ve yağışlı geçmektedir.   
 
1.3.2.HÂKİM RÜZGÂR YÖNÜ 
 

Çanakkale İlinin hâkim rüzgâr yönü, kuzey-kuzeydoğudur. Bununla birlikte mevsimsel 
değişimlere bağlı olarak ikincil derece hâkim rüzgâr yönünün ise kuzeydoğu olduğunu 
söylemek mümkündür (Şekil 1). 
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ŞEKİL 1. ÇANAKKALE İLİNE AİT HÂKİM RÜZGÂR YÖNÜNÜN GÖSTERİR 

RÜZGÂRGÜLÜ 
Kaynak: Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, 2021 

 

1.3.3.BİTKİ ÖRTÜSÜ 
 

Çanakkale İlinin doğal bitki örtüsünü, geçiş iklimi özellikleri göstermesine bağlı olarak, 
alçak kesimlerde Akdeniz kökenli bitkiler ve yüksek kesimlerin kuzeye bakan 
yamaçlarında Karadeniz bitki topluluğu özelliğindeki nemli ormanlar oluşturmaktadır. 
Orman bakımından en zengin illerimizden biri olan Çanakkale’de 480.465 hektarlık 
orman alanı olup bu değer il topraklarının yaklaşık %48’ine eşittir (Orman Genel 
Müdürlüğü, İllere Göre Orman Varlığı). Ormanlar iç kesimlerde daha yoğundur. 
%10’u çayır ve meralarla örtülüdür. İlin yalnızca %3’ü ekime elverişli değildir. %34 
arazide çeşitli tarım ürünleri ekilidir (Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi 
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, 2020). 
 

1.3.4.JEOMORFOLOJİK VE JEOLOJİK VERİLER 
 

Çanakkale topraklarının yarısı ormanlarla kaplı, geri kalanı da ekime elverişlidir. 
Arazinin %15’i ovalardan, %45’i dağ ve yaylalardan ve geri kalan %40’ı da 
platolardan oluşmaktadır. Buna bakılarak dağ ve tepelerle kaplı il topraklarının 
vadilerle yarılmasıyla oluşan engebeli bir yapıya sahip olduğunu söylemek 
mümkündür. Marmara Bölgesinin Uludağ’dan sonra en yüksek dağı Kazdağı (Karataş 
Tepesi, 1774 metre) Çanakkale İli içerisindedir. Diğer dağlar da Kazdağı etrafında yer 
almaktadır. Kuzeydoğu ve güneybatı yönünde uzanan 500-1000 metre aralığındaki 
yükseltiler dalgalı bir görünüm oluşturur. Orta kısımlar daha çok tepelik bir görünüş 
içindedir. Arazi volkaniktir.   
 
İlden ovalık alanlar az yer kaplayıp bu alanlar arazinin %15’idir. Ovalara akarsu 
ağızlarında ve geniş tabanlı vadilerde rastlanır. Gelibolu Yarımadasının biçimi, büyük 
ovaların oluşmasını olanaksız kılmıştır. Ege Denizi ve Çanakklae Boğazı arasındaki tek 
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büyük ovayı Kilye ve Pirsen Ovalarının birleşmesi (Eceabat Ovası) oluşturmuştur. 
Gelibolu Yarımadasının kuzeydoğusu doğrultusunda sırasıyla Yalova Ovası ve Kavak 
Ovası yer almakta olup bu ovalar bölgede dar alanlar kaplamaktadır. Anadolu 
yakasında ise Eski Menderes Çayının aktığı alanda Bayramiç ve Ezine Ovaları, ayrıca 
Kocabaş Çayının ağzında Biga ve Karabiga Ovaları ile ilin güneydoğusunda yer alan 
Agonya Ovası bulunur. İldeki yaylalar Kaz Dağları üzerinde akarsu başlarında, 
havzaları birbirinden ayıran küçüklü büyüklü gruplar şeklinde sıralanmaktadır. Yayla 
gruplarının bir bölümü Biga Yarımadasında, Kaz Dağlarının uzantıları olan düşük 
yükseltiler üzerindedir. Diğerleri ise Edremit Körfezinin kuzeyinde, Kaz Dağlarının 
doğu-batı uzantıları şeklinde ve Ayvacık’ta Menderes Havzası ile Edremit Körfezi 
arasındadır (Çanakkale Valiliği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale İli Çevre 
Durum Raporu 2006-2007) (Harita 4).   
 

 
HARİTA 4. ÇANAKKALE İLİ JEOMORFOLOJİ HARİTASI 
 

Çanakkale İli sınırları içinde yapılan çalışmalarda en altta Triyas öncesi yaşlı 
Fazlıkonağı formasyonu yer almaktadır. Fazlıkonağı formasyonu üzerine uyumsuz 
olarak Alt Triyas yaşlı Karakaya formasyonu gelmektedir. Karakaya formasyonunu 
uyumlu olarak Orta-Üst Triyas yaşlı Kapıkaya formasyonu takip etmekte ve o da 
uyumsuzluklarla jura yaşlı Sarıkaya formasyonu tarafından örtülmektedir. Sarıkaya 
formasyonunun üzerine yine uyumsuz olarak Maestrihtien-Üst Paleosen yaşlı Lört 
formasyonu gelmektedir. Bu birimin üzerinde uyumsuz olarak Alt Lütesiyen yaşlı 
Karaağaç Limanı formasyonu yer almaktadır. Bunu Fıçıtepe formasyonu izlemektedir. 
Fıçıtepe formasyonunu uyumsuz olarak Üst Lütesiyen yaşlı Soğucak formasyonu 
örtmektedir. Bunu da Eosen yaşlı Burgaz, Korudağ, Keşan, Kanlıbent ve Oligosen 
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yaşlı Armuttepe formasyonları izlemektedir. Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Çanakkale 
formasyonu alttaki yaşlı birimleri uyumsuz olarak örtmektedir  (Çanakkale Valiliği, İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale İli Çevre Durum Raporu 2006-2007) (Harita 
5). 
 

 
HARİTA 5. ÇANAKKALE İLİ JEOLOJİ HARİTASI 
 

1.3.6.DEPREMSELLİK ANALİZİ 
 

AFAD tarafından 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre planlama alanının dâhil olduğu Çanakkale İli, 
1. derece deprem kuşağında yer almaktadır (Harita 6). Bu nedenle planlama 
alanında yapılacak her türlü yapı için “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 
Yönetmelik” maddelerine ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Bina 
Deprem Yönetmelik” esaslarına titizlikle uyulmalıdır.  
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HARİTA 6. DEPREMSELLİK ANALİZİ 
 

1.3.8.DOĞAL KAYNAKLAR 
 

1.3.8.1.Akarsular 
 

Planlama alanının da bulunduğu Çanakkale İli; Balıkesir, Manisa ve İzmir illeriyle 
birlikte Kuzey Ege Havzası sınırları içerisinde yer almaktadır. 9817 km² yüzölçümüne 
sahip Çanakkale İlinin 3077 km²’lik kısmı havza içerisinde kalmakta olup bu da il 
topraklarının %31,34’üne denk gelmektedir (Kuzey Ege Nehir Havzası Yönetim 
Planının Hazırlanması Projesi Nehir Havza Yönetim Planı Nihai Raporu, 2020) (Şekil 
2). 
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ŞEKİL 2. KUZEY EGE HAVZASI İDARİ SINIRLARI 

Kaynak: Kuzey Ege Nehir Havzası Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Nehir Havza 
Yönetim Planı Nihai Raporu 

 

Ayvacık İlçesi, Kuzey Ege Havzası içinde Orta Kuzey Ege Alt Havzasında yer 
almaktadır. Orta Kuzey Ege Alt Havzası, havzanın önemli yükseltilerinden Kazdağı ve 
Madra Dağını barındırmaktadır. Bunlar dışındaki kesimleri ise genel olarak ovalıktır. 
En önemli akarsuları Zeytinli, Kızılkeçili, Tuzla, Edremit, Havran ve Madra Çayları ile 
Karınca Dere’dir. Ayrıca ilçede hâlihazırda işletmede olan 0,64 km² yüzölçümüne 
sahip Ayvacık Barajı bulunmaktadır (Kuzey Ege Nehir Havzası Yönetim Planının 
Hazırlanması Projesi Nehir Havza Yönetim Planı Nihai Raporu, 2020) (Şekil 3). 
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ŞEKİL 3. KUZEY EGE HAVZASI HİDROLOJİK YAPI 

Kaynak: Kuzey Ege Nehir Havzası Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Nehir Havza 
Yönetim Planı Nihai Raporu 

 

1.3.8.2.Zeytinlikler 
 

Çanakkale İli, zeytin varlığı bakımından Türkiye toplam zeytinliklerinin % 3.8’ine 
sahiptir. 2019 yılı itibariyle ildeki işlenebilir arazinin % 76.2 tarla arazisi (nadas dâhil), 
% 6.3 sebze arazisi (örtüaltı dâhil), % 6.3 meyve arazisi, % 1.4 bağ arazisi ve %9.8 
zeytinliklerden oluşmaktadır. Geçmiş dönemlerden günümüze ildeki tarla ve bağ 
alanlarının azalmasına karşılık; sebzelik, meyvelik ve zeytinliklerin alanı artmıştır. 
2019 yılı verilerine göre 32.573 hektar zeytin arazisine sahip ilin ilçelere göre dağılımı 
Tablo 3’te verilmiştir. Buna göre en geniş zeytinlikler ise Ezine ve Ayvacık ilçelerinde 
bulunmaktadır. 
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TABLO 3. ÇANAKKALE ZEYTİN ARAZİLERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI, 
2019 

İLÇELER 
ZEYTİN ARAZİSİ  

ALAN (HEKTAR) YÜZDE 

Merkez 1.836 5,6 

Ayvacık 11.400 35,0 

Bayramiç 4.048 12,4 

Biga 249 0,8 

Bozcaada 177 0,5 

Çan 0 0,0 

Eceabat 1.690 5,1 

Ezine 11.726 36,0 

Gelibolu 172 0,5 

Gökçeada 752 2,3 

Lapseki  524 1,6 

Yenice 0 0,0 

TOPLAM 32.573 9,8 

Kaynak: Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 Yılı Brifing Raporu 
 

1.4.EKONOMİK YAPI 
 

1.4.1.KENTSEL KADEMELENME VE ETKİ ALANLARI 
 

Fonksiyonel bölgeler, şehir yönelimli bölgeler olarak tarif edilmektedir. Merkezi yerler 
kuramından hareketle 1982 yılında, Türkiye’de de Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı (KÖYB) tarafından fonksiyonel bölgeler 
çalışması yapılmış ve “Türkiye’deki Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi” 
irdelenmiştir. Bu çalışmada merkezilik; “bir yerleşmenin çevresi ile ilişkisini en yoğun 
bir biçimde sürdürebilmesi için ulaşılabilirliği en yüksek bir yerde oluşması” olarak 
tarif edilmekte ve insan yerleşmelerinin kademeli bir merkezilik içinde olduğu 
belirtilmektedir. Merkezilik tayininde kullanılan parametreler ticaret ilişkileri, haftalık 
pazar ilişkileri, eğitim ilişkileri, sağlık ilişkileri, ulaştırma ilişkileri, haberleşme ilişkileri 
ve mevsimlik göç hareketleri dikkate alınmıştır. Bu çerçevede Türkiye’deki yerleşmeler 
7 kademeye ayrılmıştır. 1. kademe merkezler olarak tüm köyler, 2. kademe merkezler 
olarak, yukarıda bahsedilen kriterlere göre seçilmiş merkez köyler, 3. kademe 
merkezler olarak ise genellikle (%93) ilçe merkezlerinden oluşmuştur. Merkezi yerler 
kuramından esinlenerek oluşturulmaya çalışılan bölgelerde, il ve ilçelerin bir araya 
gelmesi ile oluşturulan daha geniş bölgelere ancak 4. kademeden itibaren 
rastlanabilmektedir. 4. kademe merkezler 1, 2 ve 3. kademede bulunmayan mal ve 
hizmetlerin temin edilmesinde kullanılan “alt bölge merkezleri” olarak 
tanımlanmaktadır.  
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Ayvacık İlçesinin bağlı bulunduğu Çanakkale İli 4. kademe merkez konumunda olup 
7. kademe işlevler açısından tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’un etkisi altındadır. 
6. ve 5. kademe merkez işlevleri açısından ise İzmir’in etki alanında yer almaktadır 
(Harita 7). 
 

 
HARİTA 7. KENTSEL KADEMELENME VE ETKİ ALANLARI 
 

1.4.2.BÖLGENİN GENEL EKONOMİK YAPISI 
 

Çanakkale İlinin ekonomisi tarıma dayalı olmakla birlikte eğitim, turizm, taşımacılık, 
madencilik, çimento, balıkçılık ve konservecilik, inşaat gibi faaliyetlerin bölgedeki 
etkinliği de giderek artmaktadır. Özellikle Çanakkale’de tarımın en önemli faaliyet 
olmasıyla tarıma dayalı sanayi gelişme göstermekle birlikte turizm ve sanayinin 
ekonomideki payı her geçen gün artış göstermektedir (Tablo 4). 
 

TABLO 4. ÇANAKKALE İLİ İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIM YÜZDELERİ 

SEKTÖRLER 2018 2019 81 İL İÇİNDEKİ SIRALAMASI 

TARIM 28.50 27.60 11 

SANAYİ 21.70 19.40 14 

HİZMETLER 49.80 53.10 11 

Kaynak: Çanakkale Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Sayılarla 
Çanakkale, 2021 
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Çanakkale İlinde 2019 yılı istihdam edilen nüfusun yarısından fazlası hizmetler 
sektöründe olup %53,1’lik değere karşılık gelmektedir. Bunu %27,6’lık dilimle tarım 
sektörü ve %19,4’lük dilimle ise sanayi sektörü takip etmektedir (Grafik 1). 
 

GRAFİK 1. ÇANAKKALE İLİ İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMI (2019) 

 
Kaynak: Çanakkale Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Sayılarla 

Çanakkale, 2021 
 

Uygarlık tarihinin en eski el sanatlarından olan seramikçilik ve halıcılık, Çanakkale 
Folklorunun otantikliğini kaybetmeden en belirgin özelliklerini günümüze kadar 
taşımıştır. Çanakkale adının, burada yapılan çanak-çömlekten geldiği kabul 
edilmektedir. Eski adı Kale-i Sultaniye olan Çanakkale’nin 17. yüzyılın sonlarında ipek, 
yelken bezi, çanak-çömlek imalatıyla ün yaptığı belirtilmektedir. Balık, üzüm ve 
seramik meşhurdur. Çevresi eşsiz doğa güzellikleri ve denizlerle çevrilmiş olan İlimiz 
sağlık turizminin en önemli faktörlerinden biri olan kaplıcalarla da hizmet vermektedir.  
 
1.4.2.1.Tarım 
 

Çanakkale İlinin yüzölçümü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölgesel İstatistik 
Verilerine göre (göl alanı hariç) 993.318 hektar olup il topraklarının %33,4’ü 
işlenebilir arazi, %3,3’ü mera, %49,3’i ormanlık ve fundalık araziler ve %14’ü diğer 
arazilerden oluşmaktadır  
Planlama alanının bulunduğu Ayvacık İlçesinin yüzölçümü Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Bölgesel İstatistik Verilerine göre 89.288 hektar olup il topraklarının %9’una 
karşılık gelmektedir. İlçe topraklarının büyük bir kısmını orman ve fundalık arazilerle 
işlenebilir araziler oluşturmaktadır (Tablo 5 ve Grafik 2). 
 

TABLO 5. AYVACIK İLÇESİNDEKİ TOPRAK VARLIĞI VE DAĞILIMI 

Toprak Varlığı  Alan (ha) Payı (%) 

İşlenebilir Arazi 33.256 37.25 

Çayır-Mera Arazisi 8.246 9.24 

Ormanlık ve Fundalık Arazi 33.299 37.29 

Yerleşim Alanları, Tarıma Elverişsiz Arazi ve Diğeri 14.487 16.22 

Toplam 89.288 100.00 

Kaynak: Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 Yılı Brifing Raporu 

%27.57

%19.38

%53.05

Sektörel Dağılım (%)

Tarım

Sanayi

Hizmetler
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GRAFİK 2. AYVACIK İLÇESİ TOPRAK VARLIĞI VE DAĞILIMI 

 
     Kaynak: Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 Yılı Brifing Raporu 

 

Ayvacık İlçesindeki işlenebilir arazilerin yarısından fazlasını tarla arazileri oluştururken 
ikinci sırada ise zeytin arazileri oluşturmaktadır (Tablo 6). 
 

TABLO 6. AYVACIK İLÇESİNDEKİ İŞLENEBİLİR ARAZİ DAĞILIMI 

İşlenebilir Arazi Dağılımı  Alan (ha) Payı (%) 

Tarla Arazi (Nadas Dahil) 19.218 57.79 

Sebze Arazisi (Örtüaltı Dahil) 1.181 3.55 

Meyve Arazi 1.396 4.20 

Bağ Arazi  55 0.16 

Zeytin Arazi 11.406 34.30 

Toplam 33.256 100.00 

 Kaynak: Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 Yılı Brifing Raporu 
 
Ayvacık, ildeki organik tarım faaliyetleri kapsamında (zeytin, yonca mısır (silajlık), 
ceviz, üzüm vb.), iyi tarım uygulamaları kapsamında (zeytin, şeftali, elma, nektarin, 
üzüm vb.) ve örtü altı yetiştiriciliği alanında (domates, hıyar, marul, çilek vb.) öne 
çıkan ilçeler arasındadır.  
 
1.4.2.2.Hayvancılık 
 

İldeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, arıcılık faaliyetlerinde ve bunlara bağlı olarak 
organik hayvansal üretimde Ayvacık İlçesi önemli bir paya sahiptir. İlçe, sahip olduğu 
90.880 tane küçükbaş hayvan sayısıyla ildeki küçükbaş hayvan varlığının 
%11,84’ünü; 13.194 tane büyükbaş hayvan sayısıyla ildeki büyükbaş hayvan 
varlığının %5,96’sını oluşturmaktadır. Ayrıca Çanakkale’deki 83.854 arılı kovan 
sayısının 6.095 tanesi ise Ayvacık İlçesinde bulunmaktadır (Tablo 7). 

%37.25

%9.24

%37.29

%16.22

İlçe Topraklarının Dağılım (%)

İşlenebilir Arazi

Çayır-Mera Arazisi

Ormanlık ve Fundalık
Arazi
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TABLO 7. ÇANAKKALE İLİ VE AYVACIK İLÇESİ HAYVAN VARLIĞI 

 Küçükbaş 
Hayvan 
Sayısı 

Büyükbaş 
Hayvan 
Sayısı 

Tek Tırnaklılar 
(At, Katır, 
Eşek) 

Kümes 
Hayvanı 
Sayısı 

Arıcılık 
(Kovan 
Sayısı) 

Ayvacık  90.880 13.194 848 7.210 6.095 

Çanakkale 784.664 221.456 2.361 7.030.701 83.854 

Kaynak: Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 Yılı Brifing Raporu 
 

1.4.2.3.Ormancılık 
 

Çanakkale il topraklarının 489.702 hektarı orman ve fundalık arazilerden oluşmakta 
olup bu da il topraklarının %49,30’una karşılık gelmektedir. İl topraklarının neredeyse 
yarısının ormanlarla kaplı olması sebebiyle ormancılığın ekonomide de mühim yeri 
vardır. 217 köyü orman içinde, 204 köy orman kenarındadır.  
Ayvacık İlçesi de bağlı bulunduğu İle benzer şekilde ormanlarla kaplıdır. 89.288 
hektarlık yüzölçümüne sahip ilçenin 33.299 hektarı (%37,29) orman ve fundalık 
arazilerle kaplıdır. Ormanlarda kızılçam, karaçam, köknar, fetkek çamı, kayın, 
kestane, meşe ve gürgen gibi ağaçlar bulunur. 
 
1.4.2.4.Turizm 
 

Çanakkale, sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel zenginlikleri ile yerli ve yabancı 
turistlerin daima gözdesi olmuş bir ilimizdir. Toplam 671 km kıyı uzunluğuna sahip 
İlde 72,40 km’lik plaj uzunluğu bulunmaktadır. İldeki kıyı uzunluğunun 83,2 km’si 
Ayvacık İlçesinde olup İlçe 8 km’lik plaj uzunluğuna sahiptir. Çanakkale’de gerekli 
standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen mavi bayrak ödülü kapsamında 
13 tane mavi bayraklı plaj bulunmaktadır.  
İl sahil şeridi genel olarak ele alındığında yapılaşmanın henüz çok yoğun şekilde 
yayılmamış ve sanayinin gelişmemiş olmaması, bölgedeki deniz turizmini 
desteklemektedir. Deniz turizmi için uygun olan koyların başında boğazın doğusunda 
Lapseki-Dalyan ve Çardak Beldesi kumsalı, Çanakkale Merkez İlçe güneyinde 
yapılaşmanın yoğunlaştığı Güzelyalı kıyısı, boğazın batısında Seddülbahir Köyü, 
Ertuğrul ve Morto koyları, Kilitbahir Zargana plajı ve Gelibolu Hamzakoy gelmektedir. 
Bu koylar güneşlenme, yüzme, su sporları gibi çeşitli faaliyetler için uygundur. 
 
Bununla beraber boğazın dar bir yarımada ile bağlandığı Saroz Körfezi kıyıları da 
(Kum Limanı, Anafarta Limanı, Ece Limanı ve Yıldız Koyu) son yıllarda deniz turizmi 
açısından önemli gelişme gösteren alanların başında gelmektedir. Yine İlin Ege Denizi 
kıyılarında bulunan Geyikli Beldesi ve Dalyan Köy kıyıları, Gülpınar Beldesi sahil 
kıyıları, Bozcaada ve Gökçeada ilimizin deniz turizmi potansiyelinin bulunduğu önemli 
merkezlerdir. Çanakkale Boğazı koyları, yat turizminde İstanbul ile Ege ve Akdeniz 
koyları arasında geçiş yolu özelliğindedir. Boğaz’da akıntının hızı yat turizmi üzerinde 
etken olup aynı zamanda rüzgâra açık olan koylar, yat turizmi şartlarını uygun 
kılmamaktadır. Çanakkale Savaşlarının cereyan ettiği Gelibolu Yarımadası, Tarihi Milli 
Park alanında bulunan Türk Anıt ve Şehitlikleri ile Yabancı Anıt ve Mezarlıkları özellikle 
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l8 Mart ve 25 Nisan tarihleri arasında yoğun olarak yerli ve yabancı turist akınına 
uğramaktadır. 
 
1.4.2.5.Sanayi 
 

Bölgede öncelikli sektör tarım olduğundan tarıma dayalı sanayinin öne çıktığı 
görülmektedir. Çanakkale’nin 1973’te “Kalkınmada Öncelikli İller” arasına alınmasıyla 
sanayi sektöründe büyük gelişme yaşanmıştır. 2019 yılı TÜİK verilerine göre ildeki 
istihdamın %19,40’lık dilimi sanayi sektöründedir. 2021 yılı güncel verilerine göre ise 
108 hektarlık Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ve 91,2 hektarlık Biga Sanayi 
Bölgesinde toplam 87 adet faal firma olup 1800 kişilik istihdam sağlanmaktadır 
(Tablo 8). 
 

TABLO 8. ÇANAKKALE İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

 2019 2020 2021 

ÇANAKKALE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Toplam Alan (m²) 1.000.000 1.000.000 1.080.000 

Faal Firma Sayısı 35 40 46 

Parsel Sayısı 23 11 13 

Mevcut İstihdam (kişi) 514 650 600 

BİGA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Toplam Alan (m²) 912.000 912.000 962.000 

Faal Firma Sayısı 35 35 41 

Parsel Sayısı 10 15 7 

Mevcut İstihdam (kişi) 1200 1200 1200 

Kaynak: Çanakkale Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Sayılarla 
Çanakkale, 2021 
 

1.4.2.6.Madencilik 
 

Çanakkale il sınırları içinde zengin maden yatakları tespit edilmesine rağmen yalnızca 
bazıları işletilmektedir. Zengin kurşun, demir, bakır, altın, çinko, antimuan, molipten, 
pirit ve arsenik yatakları henüz işletilmemektedir. Seramiklerin direncini artıran 
Wollastonit’in Türkiye’de çıkarılan miktarının %75’i ve seramik, kaplama, boya ve ilaç 
sanayiinde kullanılan “talk” Çanakkale’de çıkarılır. Zengin linyit yataklarından bir kısmı 
işletilmektedir (Şekil 4). 
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ŞEKİL 4. ÇANAKKALE İLİ MADEN HARİTASI 

Kaynak: Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Çanakkale İli Maden ve 
Enerji Kaynakları 

 

1.4.3.KÜÇÜKKUYU BELDESİNİN EKONOMİK YAPISI 
 

Küçükkuyu, Ayvacık ilçesine bağlı bir turizm kasabası olmasından dolayı, beldenin 
ekonomik yapısı turizm, balıkçılık ve zeytincilik oluşturmaktadır. En önemlisi ise 
zeytindir ve zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ün kazanmıştır. Her yerde zeytin ürünleri 
satan işletmelere rastlamak mümkündür. Bu zeytin ve zeytin ürünleri satan işletmeler 
gibi gıdaya yönelik diğer işletmeler (kafe, lokanta, market, fırın vb.), turizm 
işletmeleri (otel, motel, pansiyon vb.) ve günlük ihtiyaçları karşılayacak ticari 
işletmeler olmak üzere Küçükkuyu’da toplam 474 adet ruhsatlı işletme mevcuttur.  
Küçükkuyu'da balıkçılık faaliyetlerinin daha faydalı hale getirilmesi ve düzenlene 
bilinmesi amacıyla 24.06.2004 yılında ''Küçükkuyu Beldesi Su ürünleri Kooperatifi'' 
kurulmuştur.  
 
İlin en fazla mavi bayraklı plajına sahip ilçesi olan Ayvacık ile doğal ve kültürel 
değerlerin ahenk içinde olduğu Bozcaada ve Gökçeada yaz aylarında ilin cazibesini 
artırmaktadır. Ayvacık İlçesinde turistik değer taşıyan alanların korunması ve 
geliştirilmesi amacıyla tespit ve ilan edilen 3 adet turizm merkezi bulunmaktadır. 
Bunlar; Çanakkale Ayvacık-Tuzla Termal Turizm Merkezi, Çanakkale Behramkale 
Kadırga Koyu Turizm Merkezi ve Çanakkale Küçükkuyu Turizm Merkezidir. 
Ayvacık kıyı turizminde isim yapmış yerlerin başında Assos gelmektedir. Assos mavi 
bayraklı plajları, butik otelleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilere muhteşem bir tatil 
olanağı sunmaktadır. Kadırga koyu, Assos Liman plajı, Yeşil Liman, Koruoba Sahili, 
Assos Sivrice, Assos Sokakağzı, Akliman Koyu, Küçükkuyu’da turizmin gelişmesine 
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katkıları büyük olan önemli kıyılardır. Gülpınar beldesinin batısında kumuyla meşhur 
olan, Ak Liman’dan Mıhlı Çayı’na kadar uzanan sahil şeridi bulunmaktadır. 
 
Turizm açısından henüz çok gelişmemiş olmasına rağmen, taş ve tahtanın bir arada 
kullanıldığı tarihi evlere sahip Küçükçetmi Köyünde bulunan kaplıcalar, sağlık 
açısından aranılan bir yerdir. Küçükkuyu’nun Küçükçetmi köyünde bulunan Afrodit 
Kaplıcaları şifalı su kaynağı olup birçok hastalığa faydalı olduğu bilinir. Afrodit 
Kaplıcaları adını mitolojideki güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit’ten almıştır. İlyada 
Destanı’na göre cüzzam hastalığına yakalanarak güzelliği kaybolan Afrodit, Tanrı Zeus 
tarafından yanından uzaklaştırılır. Afrodit şifa aramak için İda Dağı’nda gezerken bir 
kurdun suyun çıktığı mağaraya girdiğini görür. Buradan çıkan şifalı sularda her gün 
yıkanan Afrodit cüzzamdan kurtularak eski güzelliğine yeniden kavuşur. Ancak 
Zeus’un yanına bir daha dönmez. O gün bu gündür Afrodit Kaplıcası, güzelleşmek ve 
şifalı yeraltı sularından yararlanmak isteyenlerin hizmetine sunulmuştur. Tanrıça 
Afrodit Kaplıcalarında hamam, otel ve havuzlar bulunmaktadır. Su sıcaklığı 43°C, ph 
değeri 7’dir. Oksijen bakımından ise Dünyanın en bol oksijen bulunan ikinci 
merkezidir. 
 
1.4.4.ÇEVREDE ETKİNLİĞİ OLAN SEKTÖREL YATIRIM VE KAYNAKLARIN 
KENTE ETKİSİ 
 

Kuzey Ege Havzası içinde yer alan Çanakkale İlinde önemli ölçüde verimli tarım 
topraklarının bulunması, tarım ve tarıma dayalı olarak da sanayi sektörünün 
gelişmesini destekleyecek en güçlü yöndür. Çanakkale, genelde bir tarım ve turizm 
kenti olarak bilinmektedir.  
 
Organik tarım ve organik hayvancılıkta, özellikle zeytin yetiştiriciliğinde ön plana çıkan 
İlin sanayisi de ağırlıklı olarak tarımsal üretimi işlemeye yönelik gıda imalatından 
oluşmaktadır. Çanakkale’de organik tarım faaliyetlerinin yapıldığı alanların büyük 
bölümünde organik zeytincilik faaliyeti yürütülmekte olup il organik zeytin ve organik 
zeytinyağı üretimi açısından büyük bir potansiyel taşımaktadır. 
Çanakkale İli, sahip olduğu kıyı şeridi ve adaları; tarihi, kültürel ve manevi değerleri; 
biyolojik çeşitliliği ve jeotermal kaynakları ile güçlü bir turizm potansiyeline sahiptir. 
Doğal, kültürel ve tarihi öğelerin bütünleştiği Çanakkale, dört mevsim turizm 
potansiyelinin değerlendirilip yıl boyu turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği bir il 
özelliğindedir.  
 
Sörf, uçurtma sörfü, su altı dalış, sportif olta balıkçılığı gibi farklı su sporlarının 
deneyimlenebilmesi açısından Çanakkale birçok fırsat sunmaktadır.  
Deniz ulaşımına yönelik mevcut ve devam eden altyapı yatırımları, hâlihazırda ev 
sahipliği yaptığı kruvaziyer gemileri ile Çanakkale, yat turizmi ve kruvaziyer turizmi 
açısından önemli fırsatlara sahiptir.  
 
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Troya Antik Kenti başta olmak üzere Assos, 
Parion, Alexandria Troas gibi antik kentler Çanakkale’de bulunan önemli kültür 
varlıklarından sadece bazılardır. Gelibolu Mevlevihanesi, Aynalı Çarşı, Çimenlik Kalesi, 
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Kilitbahir Kalesi gibi değerler ilin tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında yer alan diğer 
unsurlar arasındadır. 
 
Çanakkale’de termal, doğa veya kıyı temalı 6 tane Turizm Merkezi ve 1 tane kıyı 
temalı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi bulunmaktadır.    
Çanakkale sahip olduğu doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsü ve elverişli iklim 
koşulları ile eko-turizm potansiyeli yüksek olan iller arasında yer 
almaktadır. Çanakkale’de kuş ve yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü, tarım ve 
çiftlik turizmi gibi pek çok eko-turizm imkânı bulunmaktadır. 
 
Ayrıca Coğrafi işaret ile tescillenmiş olan Ezine Peyniri, Bayramiç Beyazı, Bayramiç 
Elması ve Bozcaada Çavuş Üzümü gibi Çanakkale’ye ait yöresel tatlar da gastronomi 
turizminin gelişmesine katkı sunmaktadır. 
 

1.5.DEMOGRAFİK YAPI 
 

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2020 yılında yapmış olduğu Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt (ADNK) verilerine göre, Türkiye nüfusu 41.698.377 kadın ve 41.915.985 erkek 
olmak üzere toplam 83.614.362 kişidir. Çanakkale İlinin 2020 nüfusu ise 541.548 
kişidir. Bu nüfusun 270.092’si kadın ve 271.456’sı erkekten oluşmaktadır. Ayvacık 
İlçesinin 2020 yılı ADNK verilerine göre nüfusu ise 33.751 kişi olarak belirtilmiş olup 
bu nüfus il nüfusunun %6,23’üne karşılık gelmektedir (Tablo 9). 
 

TABLO 9. 2020 YILI NÜFUS VERİLERİ 

  KADIN ERKEK TOPLAM 

TÜRKİYE  41.698.377 41.915.985 83.614.362 

ÇANAKKALE 270.092 271.456 541.548 

AYVACIK 16.828 16.923 33.751 

KÜÇÜKKUYU 5.901 5.889 11.790 

              Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
 

1.5.1.AYVACIK İLÇESİ NÜFUS VERİLERİ 
 

Ayvacık İlçesine bağlı mahalle ve köylerin TÜİK ADNK verilerine göre 2020 yılı nüfus 
büyüklükleri Tablo10’da verilmiştir. Buna göre 33.751 kişilik ilçe nüfusunun 16.828 
kişisi (%49,86) kadın ve 16.923 kişisi (%50,14) ise erkektir. 
 

TABLO 10. AYVACIK İLÇESİ MAHALLE VE KÖY NÜFUSLARI, 2020 

MAHALLELER TOPLAM KADIN ERKEK MAHALLELER TOPLAM KADIN ERKEK 

FATİH MAH. 2.080 1.040 1.040 GÖKÇETEPE MAH. 5.347 2.652 2.695 

HAMDİBEY MAH. 5.188 2.587 2.601 MIHLI MAH. 2.889 1.443 1.446 

ÜMMÜHAN MAH. 2.075 1.014 1.061 SAHİL MAH. 2.194 1.122 1.072 
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KÖYLER TOPLAM KADIN ERKEK  KÖYLER TOPLAM KADIN ERKEK  

ADATEPE K. 400 192 208 KIRCA K. 24 11 13 

AHMETÇE K. 453 225 228 KISACIK K. 95 52 43 

AHMETLER K. 26 14 12 KOCAKÖY K. 190 91 99 

AKÇİN K. 131 71 60 KORUBAŞI K. 448 226 222 

ARIKLI K. 222 104 118 KOYUNEVİ K. 245 125 120 

BABADERE K. 134 65 69 KOZLU K. 257 131 126 

BABAKALE K. 497 237 260 KÖSEDERE K. 737 375 362 

BADEMLİ K. 253 133 120 KULFAL K. 53 24 29 

BAHARLAR K. 84 43 41 KURUOBA K. 159 85 74 

BAHÇEDERE K. 216 119 97 KÜÇÜKÇETMİ K. 217 115 102 

BALABANLI K. 208 102 106 KÜÇÜKHUSUN K. 160 87 73 

BEHRAM K. 658 310 348 MİSVAK K. 136 72 64 

BEKTAŞ K. 364 188 176 NALDÖKEN K. 329 156 173 

BİLALLER K. 112 62 50 NUSRATLI K. 142 75 67 

BUDAKLAR K. 35 17 18 PAŞAKÖY K. 418 205 213 

BÜYÜKHUSUN K. 370 169 201 PINARDERE K. 89 44 45 

CEMALLER K. 24 12 12 SAPANCA K. 201 102 99 

ÇAKMAKLAR K. 27 13 14 SAZLI K. 436 216 220 

ÇALTI K. 119 61 58 SÖĞÜTLÜ K. 81 37 44 

ÇAMKALABAK K. 648 331 317 SÜLEYMANKÖY K. 93 49 44 

ÇAMKÖY K. 79 40 39 ŞAPKÖY K. 63 27 36 

ÇINARPINAR K. 130 70 60 TABAKLAR K. 18 9 9 

DEMİRCİ K. 75 36 39 TAMIŞ K. 178 96 82 

DİBEKLİ K. 75 38 37 TARTIŞIK K. 78 42 36 

ERECEK K. 62 34 28 TAŞAĞIL K. 64 30 34 

GÜLPINAR K. 1.227 589 638 TAŞBOĞAZ K. 80 44 36 

GÜZELKÖY K. 195 100 95 TUZLA K. 546 273 273 

HÜSEYİNFAKI K. 103 52 51 TUZTAŞI K. 51 29 22 

İLYASFAKI K. 131 63 68 UZUNALAN K. 98 47 51 

KAYALAR K. 163 87 76 YENİÇAM K. 80 23 57 

KEÇİKAYA K. 78 35 43 YEŞİLYURT K. 163 79 84 

KESTANELİK K. 48 25 23 YUKARIKÖY K. 702 356 346 

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
 

Tablodan da anlaşılacağı üzere Küçükkuyu yerleşmesini oluşturan Gökçetepe, Sahil ve 
Mıhlı Mahallelerinin 2020 toplam nüfusu 10 430 Kişidir. 
 
1.5.1.1.AYVACIK İLÇESİ NÜFUS DEĞİŞİMİ 
Ayvacık İlçesinin TÜİK nüfus verilerine göre son on yıllık nüfus değişimi Tablo 11’de 
verilmiştir.  
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TABLO 11. AYVACIK İLÇESİ NÜFUS GELİŞİMİ 2010-2020 

YILLAR 
TOPLAM 
NÜFUS 

YILLIK NÜFUS 
DEĞİŞİMİ (KİŞİ) 

YILLIK NÜFUS 
ARTIŞ HIZI (%) 

2010 30.027   

2011 30.285 +258 +0,86 

2012 30.448 +163 +0,54 

2013 30.735 +287 +0,94 

2014 32.187 +1.452 +4,72 

2015 31.423 -764 -2,37 

2016 31.683 +260 +0,83 

2017 32.136 +453 +1,43 

2018 33.568 +1.432 +4,46 

2019 33.356 -212 -0,63 

2020 33.751 395 +1.18 

            Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
 

Buna göre ilçe nüfusunun 2010-2020 yılları arasında genel olarak artış gösterdiğini 
söylemek mümkündür. İstisnai olarak 2015-2016 ve 2019-2020 yılları arasında bir 
azalma olduğu görülmektedir. En fazla artış ise yıllık %4,72’lik bir değerle 2014-2015 
yılları arasındadır (Grafik 3). 
 
GRAFİK 3. AYVACIK İLÇESİ YILLARA GÖRE NÜFUS DEĞİŞİMİ (2010-2020) 

 
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
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1.5.1.2.KENTE VE KENT DIŞINA GÖÇLER 
 

Planlama alanının bağlı olduğu Çanakkale İlinin TÜİK ADNKS göç verilerine 
bakıldığında 2010-2020 yılları arasında alınan göçlerin verilen göçlerden fazla olduğu 
görülmektedir. Alınan-verilen göç arasındaki farkın en açık olduğu yıllar ise alınan 
göçün verilen göçten 8.878 kişi daha fazla olduğu 2011-2012 yılları arasıdır (Tablo 
12). 

TABLO 12. ÇANAKKALE İLİ YILLARA GÖRE GÖÇ İSTATİSTİKLERİ 

YILLAR 
TOPLAM 
NÜFUS 

ALDIĞI 
GÖÇ 

VERDİĞİ 
GÖÇ 

NET 
GÖÇ 

NET GÖÇ 
HIZI 
(‰) 

2010-2011  486.445  17.278  15.623  1.655 3,4 

2011-2012  493.691  23.252  14.374  8.878 18,1 

2012-2013  502.328  24.766  18.238  6.528 13,1 

2013-2014  511.790  27.429  20.540  6.889 13,6 

2014-2015  513.341  25.096  23.005  2.091 4,1 

2015-2016  519.793  25.116  20.024  5.092 9,8 

2016-2017  530.417  26.088  20.540  5.548 10,5 

2017-2018  540.662  29.473  21.068  8.405 15,7 

2018-2019  542.157  25.198  22.293  2.905 5,4 

2019-2020 541.548 21.055 19.022 2.033 3,8 

  Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
 

1.5.1.3.KENTSEL-KIRSAL NÜFUS  
 

Ayvacık İlçesinin 33.751 kişilik nüfusunun yaklaşık %27,7’sini merkez nüfus 
oluştururken kalan %72,3’lük kısmını ise belde ve köylerde yaşayan nüfus 
oluşturmaktadır (Tablo 13). 
 

TABLO 13. AYVACIK İLÇESİ YILLARA GÖRE KENTSEL-KIRSAL NÜFUS 
YILLAR TOPLAM NÜFUS BELDE VE KÖY NÜFUSU MERKEZ NÜFUSU 

2010 30.027 22.570 7.457 

2011 30.285 22.666 7.619 

2012 30.448 22.528 7.920 

2013 30.735 22.977 7.758 

2014 32.187 23.707 8.480 

2015 31.423 23.152 8.271 

2016 31.683 23.084 8.599 

2017 32.136 23.216 8.920 

2018 33.568 24.687 8.881 

2019 33.356 24.249 9.107 

2020 33.751 24.408 9.343 

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
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Yıllara göre kent-kır nüfus büyüklüklerine bakıldığında belde ve köylerde yaşayan 
nüfus ile merkez nüfusun düzenli bir artış ya da azalışta olduğunu söylemek mümkün 
değilse de 2019-2020 yılları arasında hem merkez nüfusun hem de belde ve köylerde 
yaşayan nüfusun arttığı görülmektedir (Grafik 4).  
 

GRAFİK 4. AYVACIK İLÇESİ YILLARA GÖRE KENT-KIR NÜFUS DEĞİŞİMİ 
(2010-2020) 

 
        Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
 

1.5.1.4.NÜFUSUN DAĞILIMI  
 

Ayvacık İlçesi 2020 yılı cinsiyete ve yaş gruplarına göre nüfus dağılımı Tablo 14’te 
verilmiştir. 
 

TABLO 14. AYVACIK İLÇESİ NÜFUSUN YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE 
DAĞILIMI, 2020 

YAŞ 
GRUPLARI 

KADIN NÜFUS ERKEK NÜFUS  

0-4 753 842 

5-9 851 912 

10-14 779 858 

15-19 783 863 

20-24 872 962 

25-29 859 965 

30-34 975 960 

35-39 1.028 1.126 

40-44 1.114 1.095 

45-49 1.160 1.235 

50-54 1.274 1.193 

55-59 1.367 1.332 

60-64 1.346 1.345 
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65-69 1.183 1.200 

70-74 988 916 

75-79 618 555 

80-84 484 354 

85-89 281 158 

90+ 113 52 

         Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
 

Ayvacık İlçesi nüfus piramidine bakıldığında (Grafik 5) genç yaş gruplarında erkek 
nüfusun baskın olduğu, 50 yaş üzeri yaş gruplarında ise kadın nüfusun öne çıktığı 
görülmektedir.  
 

GRAFİK 5. AYVACIK İLÇESİ 2020 YILI NÜFUS PİRAMİDİ 

 
    Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
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yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi resmi verileri kullanılmıştır. Buna 
göre kadın-erkek nüfus oranları, çocuk nüfus, yaşlı nüfus, faal nüfus, bağımlı nüfus 
gibi değerler tespit edilmiş ve ortalama hane halkı büyüklüğü belirtilmiştir (Tablo 
15). 
 

TABLO 15. AYVACIK İLÇESİ NÜFUSUN GENEL ÖZELLİKLERİ (2020) 

NÜFUS ÖZELLİKLERİ KİŞİ YÜZDE (%) 

TOPLAM NÜFUS 33.751 100 

KADIN NÜFUS 16.828 49,86 

ERKEK NÜFUS 16.923 50,14 

ÇOCUK NÜFUS (0-14 YAŞ ARASI) 4.995 14,80 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

90+

KADIN ERKEK



28 
 

YAŞLI NÜFUS (65 YAŞ VE ÜZERİ) 6.902 20,45 

FAAL NÜFUS (15-64 YAŞ ARASI) 21.854 64,75 

BAĞIMLI NÜFUS (0-14 YAŞ İLE 65 YAŞ VE ÜZERİ) 11.897 35,25 

ORTALAMA HANE HALKI BÜYÜKLÜĞÜ 2,5 

           Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
 

1.5.2.KÜÇÜKKUYU BELDESİ NÜFUS BÜYÜKLÜKLERİ 
 

Küçükkuyu Belde sınırları içerisinde kalan mahalle ve köylere ait TÜİK ADNK verilerine 
göre 2020 yılı Küçükkuyu Beldesi nüfusu 11.790 kişi olarak hesaplanmıştır. 
 
1.5.2.1.KÜÇÜKKUYU BELDESİ NÜFUS DEĞİŞİMİ 
 

Yıllara göre Küçükkuyu Beldesinin nüfus gelişimi Tablo 16’da verilmiştir.  
 

TABLO 16.KÜÇÜKKUYU BELDESİ NÜFUS GELİŞİMİ 2015-2020 

YILLAR 
TOPLAM 
NÜFUS 

YILLIK NÜFUS 
DEĞİŞİMİ (KİŞİ) 

YILLIK NÜFUS 
ARTIŞ HIZI (%) 

2015 9.936   

2016 10.080 +144 +1,44 

2017 10.419 +339 +3,31 

2018 11.416 +997 +9,14 

2019 11.412 -4 -0,04 

2020 11.790 +378 +3,26 

            Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
 

GRAFİK 6.KÜÇÜKKUYU BELDESİ YILLARA GÖRE NÜFUS DEĞİŞİMİ (2015-
2020) 

 
 Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
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Buna göre belde nüfusunun 2015-2020 yılları arasında genel olarak artış gösterdiğini 
ancak 2018-2019 yılları arasında bir azalma olduğunu söylemek mümkündür. En fazla 
artışın ise yıllık %91,38’lik değerle 2017-2018 yılları arasında olduğu görülmektedir. 
 
1.5.2.2.KENTSEL-KIRSAL NÜFUS  
 

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi sınırları içerisinde 3 mahalle ve 6 köy 
bulunmaktadır. Belde sınırı içindeki mahalle ve köylerin TÜİK ADNK verilerine göre 
2015-2020 yılları arasındaki nüfusları Tablo 17’de verilmiştir. Buna göre 2020 yılı 
belde nüfusunun yaklaşık %88,46’sını mahallelerde yaşayan nüfus, yaklaşık 
%11,54’ünü de köylerde yaşayan nüfus oluşturmaktadır.  
 
TABLO 17. KÜÇÜKKUYU BELDESİ MAHALLE VE KÖY NÜFUSLARI DEĞİŞİMİ 

(2015-2020) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MAHALLE TOPLAM 
NÜFUS 

8.672 8.825 9.154 10.045 10.060 10.430 

GÖKÇETEPE 
MAHALLESİ 

4.275 4.384 4.658 5.026 5.104 5.347 

MIHLI MAHALLESİ 2.315 2.370 2.396 2.786 2.757 2.889 

SAHİL MAHALLESİ 2.082 2.071 2.100 2.233 2.199 2.194 

KÖY TOPLAM 
NÜFUS 

1.264 1.255 1.265 1.371 1.352 1.360 

ADATEPE KÖYÜ 401 395 399 400 400 400 

ARIKLI KÖYÜ 159 156 154 226 215 222 

BAHÇEDERE KÖYÜ 190 196 191 201 210 216 

KÜÇÜKÇETMİ KÖYÜ 218 219 211 191 203 217 

NUSRATLI KÖYÜ 147 140 140 147 144 142 

YEŞİLYURT KÖYÜ 149 149 170 206 180 163 

KÜÇÜKKUYU 
TOPLAM NÜFUS 

9.936 10.080 10.419 11.416 11.412 11.790 

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
 

1.5.2.3.NÜFUSUN DAĞILIMI  
 

Küçükkuyu Beldesi 2020 yılı TÜİK ADNK verilerine göre 11.790 kişilik nüfusun 5.901’i 
kadın, 5.899’u erkektir. Küçükkuyu yerleşmesinin merkez nüfusu ise 10 430 kişidir. 
Nüfusun cinsiyet dağılımı incelendiğinde ise kadın ve erkek nüfusunun dengede 
olduğu söylenebilir (Tablo 18). 
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TABLO 18. KÜÇÜKKUYU BELDESİ KADIN-ERKEK NÜFUS DAĞILIMI (2020) 

  KADIN ERKEK TOPLAM 

GÖKÇETEPE MAHALLESİ 2.652 2.695 5.347 

MIHLI MAHALLESİ 1.443 1.446 2.889 

SAHİL MAHALLESİ 1.122 1.072 2.194 

ADATEPE KÖYÜ 192 208 400 

ARIKLI KÖYÜ 104 118 222 

BAHÇEDERE KÖYÜ 119 97 216 

KÜÇÜKÇETMİ KÖYÜ 115 102 217 

NUSRATLI KÖYÜ 75 67 142 

YEŞİLYURT KÖYÜ 79 84 163 

KÜÇÜKKUYU BELDESİ TOPLAM NÜFUS 5.901 5.889 11.790 

     Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
 

1.6.SORUN VE OLANAKLAR 
 

Türkiye’de kentleşme süreci 1950’li yıllarda başlamış ve günümüzde devam 
etmektedir. Hızla artan nüfus, sanayileşme, çarpık ve plansız kentleşme gibi doğal ve 
fiziki sorunların %80’e yakını ise ülke nüfusunun yarısından fazlasını barındıran kent 
merkezlerinde ve yakın çevrelerinde görülmektedir. Kentlerin artan nüfus ihtiyacını 
karşılamak için gelişmeye açılması, önemli bir ekonomik girdi oluşturduğundan 
özellikle kıyı alanlarında turizmin teşvik edilmesi gibi politikaların yanlış uygulanması 
bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. 
 
Türkiye genelinde yaşanan bu sorunların benzerleri Çanakkale kentinde de 
yaşanmaktadır. Kentteki kıyı varlığı, jeotermal kaynaklar, tarihi ve doğal güzellikler, 
zeytinlik sahaları bu kenti önemli bir tarım ve turizm kenti yapmaktadır. Diğer yandan 
tüm bu olanaklar yanlış kullanıldığından önemli sorunlar da doğurmaktadır. 
Termal turizm, eko turizm, kültür turizmi gibi birçok turizm çeşidine ev sahipliği yapan 
kentin nüfusunun özellikle yaz mevsiminde kontrolsüz artmasına neden olmaktadır. 
Yerleşik nüfusa göre yapılan planlamalar ise bu mevsimsel artışlarda kentin çok 
yoğunlaşmasına, trafik sorunlarına, ulaşım ve altyapının yetersiz kalmasına, deniz 
kirliliğine neden olmaktadır.  
 
Diğer taraftan kent nüfusunun artmasıyla kentte yeni gelişme alanlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bunun sonucunda yanlış politikalarla verimli tarım alanlarının 
yerleşmeye açılması sonucu tarım arazileri verimliliğini yitirmektedir. Kente önemli bir 
ekonomik girdi sağlayan geniş zeytinlik sahaları tahrip edilmektedir.  
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2.PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN ÜST ÖLÇEKLİ 
PLANLAMA ÇALIŞMALARI 
 

2.1.BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 
ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 
 

Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 644 sayılı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 7. maddesi uyarınca, Bakanlık Makamının 20.08.2014 tarihli ve 13549 
sayılı Olur'u ile onaylanmıştır. 
 
Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının amacı 
2040 yılı hedef alınarak bölgenin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin 
koruma-kullanma dengesini sağlamaya yönelik; ülke ve bölge kalkınma politikalarını, 
gelişim eğilimleri ile sektörel hedefleri de göz önünde bulundurularak, planlama 
bölgesi içerisinde sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması, hızlı ve kontrolsüz 
kentleşmenin, parçacıl sektörel planlama kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması, 
kentleşme ve sanayileşmenin kontrollü gelişiminin ve yönetiminin sağlanması, 
ekonomik gelişmelerin sürdürülebilir kılınması, ekolojik dengeyi bozacak 
müdahalelerin engellenmesi, kültürel ve doğal değerlerin korunmasını sağlayacak 
biçimde sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal gelişmenin yönlendirilmesidir. 
  
2.1.1.SEKTÖREL KARARLAR 
 

Çanakkale Ayvacık İlçesi sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu 
dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada tarım yer almakta olup bu sektörü sırası ile 
hizmetler ve sanayi sektörü izlemektedir. Ayvacık İlçesi tarım sektörü alt sektör 
faaliyetleri kapsamında hayvancılık ve zeytin üretimi desteklenebilir niteliktedir. 
Hizmetler sektörü alt sektör faaliyetlerine yönelik olarak turizm niteliğinin 
geliştirilmesine yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yerleşimin kıyı kesimi 
Behramkale Kadırga Koyu Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Yerleşim ilçe statüsü 
itibariyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde kırsal ihtiyacın karşılanmasına 
yönelik gereksinimlerde dikkate alınmalıdır. 
 
2.1.2.ÇEVRESEL KARARLAR 
 

Yerleşim için kültürel ve çevresel değerlerin korunması kapsamında tarım alanları, sit 
alanları, kıyı alanları, orman alanları ve ağaçlık alanların nitelikleri doğrultusunda 
korunması/geliştirilmesi gerekmektedir. Yerleşim güneydoğusunda yer alan Sulama 
Alanı içerisinde yapılan/yapılacak tarımsal faaliyetlerde toprak ve su kirliliğinin 
önlenmesine yönelik plan kararlarına öncelik verilmelidir. 
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2.1.3.MEKÂNSAL KARARLAR 
 

Ayvacık İlçesi için 2040 yılı Plan Projeksiyon döneminde mekânsal kullanımlar 
açısından; yürürlükteki İmar Planları ile öngörülmüş mekânsal kullanımlar dışında, 
yerleşik alan etrafında doğal, yapay ve yasal eşikler açısından uygun alanlarda 
gelişme alanları önerilmiştir.  
 
Çanakkale Ayvacık ilçesi bütününde çevre düzeni planı hedef yılı olan 2040 yılı için 
plan kabul nüfusu Tablo 19’da verilmiştir. 
 

TABLO 19. BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 
ÖLÇEKLİ ÇDP AYVACIK İLÇESİ NÜFUS KABULLERİ 

İlçe  Yerleşim 
Kentsel Nüfus 

(2040) 
Kırsal Nüfus 

(2040) 
Toplam Nüfus 

(2040) 

Ayvacık 
Ayvacık  17.580  29.580 

KÜÇÜKKUYU 20.570   

Toplam 38.150 12.000 50.150 

Kaynak: Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 
Plan Hükümleri 
 

Planlama alanının Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planındaki yeri Şekil 5’te verilmiştir. 
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ŞEKİL 5. PLANLAMA ALANININ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 

1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA YERİ 
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü 
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2.2.BALIKESİR-ÇANAKKALE İLLERİ 1/50.000 ÖLÇEKLİ BÜTÜNLEŞİK 
KIYI ALANLARI PLANI 
 

Balıkesir-Çanakkale İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca onaylanmıştır.  
 
Balıkesir ve Çanakkale İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’nın amacı; Marmara Denizi 
ve Ege Denizi olmak üzere iki denize kıyısı olan Balıkesir ve Çanakkale İlleri kıyılarının, 
Marmara Bölgesi’ndeki yeri ve potansiyeline dayalı olarak, uluslararası yükümlülükler 
ve ülkenin sürdürülebilir gelişme politikalarına uygun olarak, kıyı ve kıyının etkileşim 
alanına giren kara ve deniz alanlarında, 
- Sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda kıyı kaynaklarından koruma-kullanma 

dengesi gözetilerek, 
- Kıyı yatırımlarına ilişkin planlama, projelendirme ve uygulamalarının etkin bir 

şekilde yönlendirilerek, 
- Tüm sektörel faaliyet, plan ve programlar dikkate alınarak sektörel önceliklerin 

belirlenmesi ve sektörler arası uyumun sağlanması için bütünsel politika ve karar 
alma sürecinin geliştirilerek, 

- Mevcut ve planlanan kullanımlar ile bunların karşılıklı etkilerinin gözetilerek, 
- İlgili tüm paydaşlar arasında kıyı alanları yönetimi anlamında iş birliği ve 

koordinasyonun sağlanarak, 
Kıyı ve denizin korunması ve kullanımı amaçlı sektörel faaliyetler ile bunlara ilişkin 
yapılaşma ve altyapı tesislerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesine yönelik 
ilkeler, stratejiler, hedefler, öncelikler ve kararların ortaya konulmasıdır. 
Plan, Balıkesir ve Çanakkale illerinin kıyı kenar çizgisinin kara ve deniz tarafındaki 
etkileşim alanlarını kapsamakta olup; doğal yapı, ekolojik özellikler, kıyı yapılarının 
niteliği ve kullanım potansiyeli gibi ölçütlere göre planlama açısından 7 bölge ve 27 
alt bölgeden oluşmaktadır. 
 
Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi ise bu 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı 
Alanları Planlarında 5. Bölge (Edremit - Körfez Bölgesi) olarak ele alınmıştır.  
 
2.2.1.BEŞİNCİ BÖLGE (EDREMİT-KÖRFEZ BÖLGESİ) 
Beşinci Bölge; Ayvacık, Gülpınar, Küçükkuyu, Altınoluk, Güre, Zeytinli, Kadıköy, 
Edremit ilçe ve beldeleri ile bu yerleşmelerin yakın çevresindeki alanları ve öteki kıyı 
yerleşim alanları (Babakale, Behram) bölümünü içermektedir. Bu bölgelerin yerleşik 
kullanım alanlarında baskın kullanımın büyük bir bölümünü konut alanları 
oluşturmaktadır. Yerleşik kullanım alanlarında ikincil kullanım alanlarını ise diğer 
kullanım alanları oluşturmaktadır. Bu bölgenin yerleşim dışı baskın kullanım alanları 
tarım alanlarından oluşmaktadır. Yerleşim dışı ikincil kullanım alanları ise orman 
alanlarıdır. 
 
İDARİ YAPI  
 
Beşinci Bölge kapsamında Çanakkale ve Balıkesir illerinden bölümler bulunmaktadır. 
Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ile Adatepe, Küçükçetmi, 
Yeşilyurt ve Nusratlı köyleri Planlama Alanı’nda, Bahçedere köyü ise Etkileşim 
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Alanı’nda yer almaktadır. Bölgenin büyük bir bölümü Balıkesir ili sınırları içindedir. 
Edremit İlçesi’ne bağlı mahalle statüsüne dönüştürülmüş Altınoluk ve Akçay beldeleri 
ile Narlı, Doyran, Avcılar, Tahtakuşlar köyleri planlama alanında İlçe merkezi ile 
mahalle statüsü kazandırılmış olan Güre, Kadıköy, Zeytinli beldeleri ile Mehmetalan, 
Pınarbaşı, Beyoba, Kızılkeçili, Çamlıbel, Kavlaklar, Arıtaşı, Bostancı, Çıkrıkçı, Yolören, 
Ortaoba köyleri Etkileşim Alanı’nda bulunmaktadır. Burhaniye İlçesi’nin sınırları 
içerisinde kalan tüm yerleşimleri; İlçe merkezi, mahalle statüsü kazandırılmış Pelitköy 
beldesi ile Taylıeli, Şarköy, Börezli, Kızıklı ve Çoruk köyleri Etkileşim Alanı’nda yer 
almaktadır. Edremit ve Burhaniye ilçe merkezleri bölge sınırları içerisinde nüfus 
yoğunluğu en fazla olan yerleşimlerdir. 
 
ULAŞIM 
 
Bölgede başlıca ulaşım türü karayoludur. Planlama alanı genelinde önemli yerleşim 
merkezlerini birbirine bağlayan ve Çanakkale-Balıkesir Bölgesi’nin Ege Bölgesi ile 
bağlantısını sağlayan D550 karayolu, Beşinci Bölge sınırları içerisinde kıyı hattını takip 
ederek kıyı yerleşimlerine erişimi sağlamaktadır. Yerleşim merkezleri arasında ulaşım; 
2. ve 3. Derece yollar ile ulaşım sağlanmaktadır. Bölgede demiryolu ulaşımı 
bulunmamaktadır. Ancak Küçükkuyu ile 6. bölge sınırlarında bulunan Altınova 
arasındaki yerleşim merkezlerini birleştiren Körfez Hafif Raylı Sistem projesi 
bulunmaktadır. Turistik potansiyeli yüksek bu bölgede hızlı ve aktif bir ulaşım 
sağlaması öngörülen proje, bölge için oldukça önemli bir yatırım olacaktır. Planlama 
alanında bulunan 2 adet aktif sivil havaalanından biri, Edremit ilçe merkezinde 
bulunmaktadır. Merkeze 4 km mesafede bulunan Balıkesir Koca Seyit Havaalanı, 
Ayvalık, Altınoluk, Akçay, Küçükkuyu, Ören, Dikili gibi önemli turizm merkezlerine yaz 
aylarında yoğun bir şekilde hizmet vermektedir. Ancak kış sezonunda seferler 
azalmaktadır.  
 
DOĞAL YAPI 
 
Beşinci Bölge doğal değerler bakımından zengin bir bölgedir. Bölgenin en önemli 
doğal değeri olarak değerlendirilen Kaz Dağları Milli Parkı, ulusal ve uluslararası 
ölçekte öneme sahip bir doğal yaşam ortamıdır. Bölgenin hava kalitesiyle, 
flora/faunasının çeşitliliği ile ünlü milli parkta, doğa sporları da yapılmaktadır. 
Altınoluk doğusunda kıyıya kadar inen milli parkın önemli bir bölümü Etkileşim 
Alanı’nda kalmaktadır. Benzer şekilde Milli Park’ın batısında bulunan Darıdere Tabiat 
Parkı da Beşinci Bölge’de Etkileşim Alanı’na girmektedir. Kaz Dağları, bölgenin 
tamamında varlığını hissettirmektedir. Kaz Dağları eteklerinde, özellikle batısında 
bulunan pek çok yerleşim, doğal sit alanlarına sahiptir. Benzer şekilde Burhaniye 
yerleşimi, Kaz Dağları ile birlikte güneyinde bulunan Madra Dağları ile dünyanın 
oksijen yoğunluğu en fazla olan bölgelerinden biridir. Bölgede Güre kıyıları, jeotermal 
kaynaklar ve mineralli sular bakımından zengindir. Edremit Güre Termal Turizm 
Merkezi’ndeki turizm tesislerinin aşırı termal su tüketimi sonucunda kaynaklar 
tükenmeye başlamıştır. Edremit körfezi Kuzey Ege’nin en önemli balıkçılık alanı olarak 
değerlendirilmektedir. Özellikle trol balıkçılığına uygun dip sahaların bulunması ve 
bölge sularının Karadeniz kökenli zengin sularla beslenmesi dip balıklarının burada 
yoğun olarak yerleşmesine olanak sunmaktadır. Burhaniye ilçesi açıkları ile Edremit 
körfezinde yapılması planlanan çok sayıda yetiştiricilik tesisi bulunmaktadır. Bölge’de 
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Edremit Körfezi’ne dökülen Mıhlı, Şahin, Kavak, Kızılkeçili, Zeytinli ve Karınca dereleri 
kıyı suları için kirlilik tehlikesi barındırmamaktadır. Erdemir ve Havran çayları Edremit 
körfezinin doğusuna akmaktadır. Son yıllarda artan körfez kirliliği tedbir 
gerektirmektedir. Bölge 1.derece deprem bölgesinde yer almaktadır ve fiziksel 
çevrede bu yönde özel tedbirlerin alınması, yeni yapılaşmalarda deprem riskinin göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. 
 
KÜLTÜREL VARLIKLAR-TURİZM 
 
Beşinci bölge kıyıları da tarih boyunca önemli liman kentlerine ev sahipliği yapmış, 
stratejik açıdan önem arz eden Edremit Körfezi’nde bulunmaktadır. Bu sebeple bölge 
kıyılarında uluslararası ölçekte önem taşıyan miras alanları bulunmakta, liman 
kentlerinin kalıntıları kültür turizminin önemli bir parçası olmaktadır. Kıyı ile doğrudan 
ilişki içerisinde olan Antrandos antik kenti Edremit ilçesi sınırları içerisindedir. Benzer 
şekilde Burhaniye sınırları içinde, Ören kıyısında bulunan Adramytteion Antik Kenti’nin 
kalıntı alanları, kazı çalışmalarının sürdürüldüğü önemli bir miras alanıdır. Bölgede 
ayrıca çok sayıda kentsel sit alanı bulunmaktadır. Bölgede turizm çok çeşitlenmiştir. 
Özellikle Küçükkuyu yerleşimi çevresinde bulunan Rum köyleri ile arkeolojik buluntu 
alanları kültür turizmine, Güre’de bulunan Termal Turizm Merkezi kaplıca turizmine, 
Kaz Dağları ve etekleri doğa sporlarının amaçlandığı turizm aktivitelerine ve bölge 
kıyıları boyunca uzanan kumsallar ve turizm tesis alanları ile deniz turizmine ülke 
çapında ilgi gösterilmektedir. Bu bölge, turizme yönelik tesisler ve ikinci konutların 
baskın olduğu bir kıyı şeridine sahiptir. Akçay, Türkiye’nin ilk planlı turizm 
alanlarındandır. 
 
KIYI YAPILARI 
 
Bölge sınırları içerisinde 5 adet balıkçı barınağı bulunmaktadır. Balıkçılık bölgenin 
başlıca geçim kaynaklarındandır. Burhaniye balıkçı barınağı dışında tüm balıkçı 
barınaklarının kapasiteleri yeterlidir. Balıkçı barınakları yerleşimlerin denizle ilişkisini 
keser biçimde konuşlandırılmıştır. Bölgede deniz ulaşımına hizmet etmekte olan yat 
limanı, feribot iskelesi, kurvaziyer liman bulunmamaktadır. 
 
YERLEŞİM ALANLARI 
 
Bölge kıyılarının, büyük bir kısmı yerleşik alanlardan oluşmaktadır. Bölgede bulunan 
kumsal ve plajlar, deniz turizminin öne çıkmasında ve kıyıların oteller/ikinci konutlar 
tarafından kullanılmasında en büyük etkendir. Küçükkuyu kıyılarından başlayarak, 
Altınoluk, Güre, Akçay, Zeytinli, Edremit ve Burhaniye kıyıları boyunca otel, pansiyon 
gibi turizm tesisleri ve ikinci konutlar yoğunlaşmıştır. Bölgede zeytincilik temel geçim 
kaynaklarının başındadır. Zeytincilikle birlikte diğer tarım ürünleri yetiştiriciliği ve 
balıkçılık öne çıkmaktadır. Çanakkale il sınırları içerisinde bulunan Küçükkuyu beldesi, 
barındırdığı balıkçı barınağı ve yayaların kullanabilecekleri bir sahil şeridine sahip, 
kıyıyla direk ilişki içerisinde olan bir yerleşim merkezidir. Bunun yanı sıra, belde kıyıları 
turizm aktivitelerine ev sahipliği yapmaktadır. Küçükkuyu, Kaz Dağları eteklerinde 
olması, kuzeyinde bulunan Rum köyleri ve doğal sit alanları, çevresinde bulunan 
önemli arkeolojik kalıntı alanları ile bölgede kültür turizminin etkili olduğu bir odak 
haline gelmiştir. Yerleşim merkezinin batısında bulunan alan Küçükkuyu Turizm 
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Merkezi olarak ilan edilmiştir. Bu alandan başlayarak Altıncı Bölge’ye kadar uzanan 
kıyı şeridi yoğun turizm faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgedir. Balıkesir il sınırlarında 
bulunan Altınoluk yerleşimi, balıkçı barınağı bulunan kentsel yerleşimin yanı sıra 
turizm kullanımına açık aktif bir kıyı şeridine sahiptir. Yerleşim merkezinin doğu ve 
batısında bulunan turizm alanları, batıda Küçükkuyu ile bütünleşmiş, doğuda ise Kaz 
Dağları Milli Parkı sınırına dayanmıştır. Kaz Dağları Milli Parkı ve Şahinderesi Kanyonu 
gibi önemli doğal değerlere sahip bir alanda bulunan yerleşim merkezinde, ayrıca 
kentsel sit alanı ve Antandros Antik Kenti de bulunmaktadır. Bunun sonucunda 
Altınoluk, deniz ve kültür turizminin birlikte görüldüğü bir turizm merkezi haline 
gelmiştir. Kaz Dağları Milli Parkı’nın kıyı sınırlarının doğusunda bulunan Güre, kıyıda 
ve geri bölgede yerleşim alanlarına sahip bir yerleşim merkezidir.  
 
Edremit Güre Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiş Güre kıyıları, jeotermal 
kaynakların ve mineralli suların işletildiği, kaplıca turizminin öne çıktığı alanlardır. 
Akçay’dan başlayarak Ören olarak bilinen Burhaniye kıyılarına kadar devam eden 
kısımda körfez kıyıları, turizm alanlarının yoğunlaştığı alanlardır. Kentsel yerleşimleri 
geri bölgede bulunan Edremit ve Burhaniye ilçe merkezleri, kıyıdan uzak mesafede 
olmalarına karşın kıyı ile dönemsel ilişkilere sahip yerleşim merkezleridir. Kıyıları 
çoğunlukla turizm tesisleri tarafından kullanılan ilçe merkezlerinde yaşayan yerli halk, 
deniz kullanımı için kıyıya gitmektedir. Kuzeyde Kaz Dağları ve güneyde Madra 
Dağları tarafından çevrelenmiş Burhaniye, meltem, imbat ve poyraz rüzgârlarının 
etkisiyle temiz bir havaya sahiptir. Dünya’da oksijen oranının yüksek olduğu yerlerden 
biri olması sebebiyle de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmaktadır. 
 
ÇEVRE DÜZENİ PLAN KARARLARI 
 
Bu bölge turizm ağırlıklıdır. ÇDP’deki mekânsal kararlar da bu ağırlığa uygun biçimde 
öngörülmüştür. Bölgede turizme yönelik kıyı tesisleri öngörülebilir. 
Planlama alanının Balıkesir-Çanakkale İlleri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları 
Planındaki yeri Şekil 6’da verilmiştir. 
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ŞEKİL 6. PLANLAMA ALANININ BALIKESİR-ÇANAKKALE İLLERİ 1/50.000 ÖLÇEKLİ 

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANINDA YERİ 
Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü 

 

 

3.PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE ANALİZ 
ÇALIŞMALARI 
 

3.1.SINIRLAR 
Planlama alanı; Çanakkale İli Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Belde Belediyesi 
sınırları içerisinde olup yaklaşık 520 hektar büyüklüğündedir. Gökçetepe Mahallesi, 
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Mıhlı Mahallesi ve Sahil Mahallesi olmak üzere 3 mahalleyi kapsamaktadır. Planlama 
alanına dâhil olan mahalleler Harita 8’de verilmiştir.  
 

 
HARİTA 8. PLANLAMA ALANI MAHALLE SINIRLARI 
 

3.2.TARİHSEL GELİŞİM 
 

İda yani günümüzdeki adıyla Kaz dağlarının eteklerinde kurulmuş olan Küçükkuyu’nun 
eski adı Gargaron’dur. Bir süre Lidya, Pers ve Bergama Krallıkları sınırlarında olan 
Gargaron, daha sonraları Bizans hâkimiyetine girmiştir. Uzun bir süre Bizans 
hâkimiyetinde kalan Gargaron; doğa güzellikleri, denizi ve stratejik konumu ile birçok 
kez istilaya uğramıştır.  
 
Gargaron yani Küçükkuyu, Osmanlı Döneminde Rumların ve yerli cemaatin bir arada 
yaşadığı bir yerdir. 1774 yılında Küçük Kaynarca Antlaşmasında sonra buraları devlet 
politikalarıyla Rumların yerleşimine açılmış ve 10 yıl sonrada Müslüman yerleşimi 
başlamıştır. 
 
1783 yılında bölgede El-Hac İbrahim Ağa Vakfı adında bir vakıf kurulmuştur. Bu 
vakfın amacı; sahip olduğu zeytinliklerden gelen gelirle Ramazan aylarında fakir 
fukaraları doyurmak, düşkünlere yardım etmek ve en önemlisi köyü imar etmektir. 
Seneler içinde Vakıf buradaki İlkokulun kurulmasına da ön ayak olmuştur. 
Cumhuriyetin ilanından sonra da 1940 yıllarına kadar burada öğretime devam 
edilmiştir. 
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Rumların ağırlıklı olarak yaşadığı yer olan Adatepe, Osmanlı döneminde iskân edilmiş 
olup bölgede genellikle Türkmen aileler ve Yörükler ikamet etmektedir. Türkmenler 
ziraatla, Yörükler ise hayvancılıkla geçinmektedirler. Bugün Hünnap Han olan binada 
o dönem (18. yy) hat dersleri verilmiştir. Rumlara ait iki zeytinyağı fabrikası olan 
bölgede 1852 yılında üçüncü fabrika açılmış, 1936 yılında ise bu fabrika Küçükkuyu’ya 
taşınmıştır. 
 
Yaklaşık 400 yıllık bir tarihe sahip olan Adatepe Caminin yan tarafında günümüzde 
yıkılmış olan bir Medrese bulunmaktadır. 1940’lı yıllarda -bugün hala aynı adla anılan- 
bir kültür merkezi olan Taş Mektep imece yoluyla yapılmış ve uzun yıllar ilkokul olarak 
eğitim vermiştir. 
 
1944 depreminden sonra Yeşilyurt ve Adatepe sakinlerinin birçoğu İskeleye yani 
Küçükkuyu’ya inmiştir. O dönem için çok yüksek bir kalitede, genellikle mali durumu 
iyi olan bu aileler buranın ekonomik anlamda alt yapısını oluşturmakla kalmayıp 
getirdikleri yüksek kültürle de kendilerini ve çevrelerini var etmiştir.  
Kısacası Küçükkuyu; Cumhuriyet kurulduktan sonra Girit ve Midilli’de yaşayan 
Türklerin mübadeleyle buraya verilmesi, ayrıca Yörük ve Türkmen boylarının buranın 
çevresinde köyler kurmasıyla bugünkü halini almıştır. Ayrıca Karadeniz’den gelen 
balıkçılarında bu süreçte etkileri olduğu bilinmektedir. 
 

3.3.DEMOGRAFİK YAPI 
 

3.3.1. PLANLAMA ALANI NÜFUS BÜYÜKLÜKLERİ 
 

Planlama alanı içinde kalan mahallelere ait TÜİK ADNK verilerine göre 2020 yılı 
toplam nüfusu, 5.217 kadın ve 5.213 erkek olmak üzere 10.430 kişi olarak 
hesaplanmıştır (Tablo 20). 
 
TABLO 20. PLANLAMA ALANI NÜFUS BÜYÜKLÜKLERİ (2020) 

MAHALLELER  KADIN ERKEK TOPLAM 

GÖKÇETEPE MAHALLESİ 2.652 2.695 5.347 

MIHLI MAHALLESİ 1.443 1.446 2.889 

SAHİL MAHALLESİ 1.122 1.072 2.194 

PLANLAMA ALANI TOPLAM NÜFUSU 5.217 5.213 10.430 

     Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
 

3.3.2. PLANLAMA ALANI NÜFUS DEĞİŞİMİ 
 

Planlama alanına dâhil olan mahallelerin 2015-2020 yılları arasındaki nüfus değişimi 
Tablo 21’de verilmiştir.  



41 
 

TABLO 21. PLANLAMA ALANI NÜFUS DEĞİŞİMİ (2015-2020) 

MAHALLELER 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GÖKÇETEPE MAHALLESİ 4.275 4.384 4.658 5.026 5.104 5.347 

MIHLI MAHALLESİ 2.315 2.370 2.396 2.786 2.757 2.889 

SAHİL MAHALLESİ 2.082 2.071 2.100 2.233 2.199 2.194 

PLANLAMA ALANI 
TOPLAM NÜFUS 

8.672 8.825 9.154 10.045 10.060 10.430 

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
 

GRAFİK 7.PLANLAMA ALANININ YILLARA GÖRE NÜFUS DEĞİŞİMİ (2015-
2020) 

 

 Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Verileri 
 

Buna göre belde nüfusunun 2015-2020 yılları arasında artış gösterdiğini söylemek 
mümkündür. En fazla artışın ise 891 kişi ile 2016-2017 yılları arasında yaşandığı 
görülmektedir. 
 

3.4.SOSYAL YAPI 
 

Küçükkuyu Beldesinde yaşayan yerli halkı; oğuz boylarından geldiği söylenen 
Türkmenler ve Yörükler ile Girit ve Midilli Adasından gelen mübadiller 
oluşturmaktadır. Son on yıldır ise Türkiye’nin her yerinden emekli göçü almış bir 
nüfus da yerli halka eklenmiştir. 
 
Belde; Ayvacık İlçesine bağlı küçük bir turizm kasabasıdır. Beldenin ekonomik yapısı; 
turizm, balıkçılık ve zeytinciliğe dayanmaktadır. Belde, zeytincilik konusunda hem 
zeytin hem de zeytinyağı üretimiyle ün kazanmıştır.  
Beldenin bağlı bulunduğu Ayvacık İlçesi; Gülpınar Beldesinin batısında, kumuyla 
meşhur olan Ak Liman’dan Mıhlı Çayı’na kadar uzanan önemli bir sahil şeridine 
sahiptir. Bu sahil şeridinin Küçükkuyu kısmında ise kentin ilk mübadillerinin anılması 
amacıyla 2012 yılında bir anıt dikilmiştir. Küçükkuyu yerleşmesinde balıkçılık 
faaliyetlerinin ekonomiye daha faydalı hale getirilip düzenlenebilmesi amacıyla 
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24.06.2004 yılında ''Küçükkuyu Beldesi Su ürünleri Kooperatifi'' kurulmuştur. 
Kooperatifin çok sayıda üyesi bulunmaktadır. 
 

3.5.FİZİKİ VE DOĞAL VERİLER 
 

3.5.1.JEOLOJİK YAPI  
 

İnceleme alanında Arıklı İgnimbiriti (Tmar), Küçükkuyu Formasyonu (Tmk) ve 
Alüvyon (Qal) gözlenmektedir (Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi İmar 
Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, 2020) (Harita 9). 
 
Arıklı İgnimbiriti (Tmar) 

Beyaz, gri, sarı ve kırmızı renkli özellikle Ahmetçe köyü güney kesimlerinde içerisinde 
sferülitik oluşumların gözlendiği ignimbiritik kayaçlar “Arıklı İgnimbiriti” olarak 
adlandırılmıştır. Birim güneybatıda Arıklı, Çatlı, Nusratlı ve Kısacık köyleri civarında 
yayılım gösterir. Volkanizma karasal ortamda etkin olmuş ve yer yer göl içerisinde 
depolanmıştır. Küçükkuyu-Ayvacık karayolu üzerinde, Birim, Nüsratlı köyü civarında, 
göl içerisinde ulaşarak çökellerle karışmıştır. Burada tüf-tüfit karakterini almış olup 
birim içerisinde yaygın olarak fosfat yumruları gözlenmektedir. 
 
Küçükkuyu Formasyonu (Tmk) 

Edremit Körfezi çevresinde yüzeylenen ve bitümlü şeyl, tüf, çamurtaşı, kumtaşı, 
çakıltaşı ve kireçtaşından oluşan Miyosen yaşlı gölsel kırıntılı çökeller “Küçükkuyu 
Formasyonu” olarak tanımlanmıştır. Hallaçlar volkanitleri üzerinde çakıltaşları ile 
başlayan Küçükkuyu Formasyonu; bitümlü şeyl, tüf, kumtaşı ve çamurtaşlarından 
oluşur. Çökeller içinde düzlemsel paralel katmanlanma, akıntı ripılları, normal 
derecelenme, yük çökme ve slump yapıları yaygın olarak yer alır. Bouma istifine ait 
sedimanter yapıların yaygın olduğu Küçükkuyu Formasyonu, gölsel bir çökelme 
alanında oluşan türbitik akıntılarına bağlı olarak gelişmiştir. 
 
Alüvyon (Qal) 

Kırıntılı çökeller (pekleşmemiş çakıl-kum-silt ve killer) yörede geniş yayılım 
göstermektedir. 
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HARİTA 9. PLANLAMA ALANI JEOLOJİ HARİTASI 
 

3.5.2.TOPOGRAFİK YAPI VE EĞİM  
 

Çanakkale İli, dağ ve tepelerle kaplı alanların vadilerle parçalanmasıyla oluşan 
engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Planlama alanında genellikle %0-10, %10-20, 
%20-30 ve %30-40 aralığında eğim değerleri saptanmıştır (Çanakkale İli Ayvacık 
İlçesi Küçükkuyu Beldesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, 2020) 
(Harita 10). 
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HARİTA 10. PLANLAMA ALANI EĞİM HARİTASI 
 

3.5.3.YERLEŞİME UYGUNLUK DURUMU 
 

Küçükkuyu yerleşme alanlarını içeren ve imar planına esas olarak hazırlanmış olan 
Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama 
Genel Müdürlüğünce 30.04.2020 tarihinde onaylanmıştır. 
 
Yapılan arazi gözlemleri, sondaj çalışmaları, laboratuvar deneyleri, arazi deneyleri, 
jeofizik çalışmalar sonucu jeoteknik özellikler ve inceleme alanını etkileyebilecek 
jeolojik tehlikeler irdelenerek yapılan değerlendirmeler sonucunda planlama alanına 
ait yerleşime uygunluk haritası düzenlenmiştir (Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu 
Beldesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, 2020) (Harita 11). 
 
Buna göre planlama alanı yerleşime uygunluk açısından 4 kategoride 
değerlendirilmektedir: 

 Önlemli Alan 1.1 (Ö.A.-1.1); Sıvılaşma Tehlikesi Açısından Önlemli Alanlar 
 Önlemli Alan 2.1 (Ö.A.-2.1); Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu 

Alanlar 
 Önlemli Alan 2.2 (Ö.A.-2.2); Önlem Alınabilecek Nitelikte Kaya Düşmesi 

Sorunlu Alanlar 
 Önlemli Alan 5.1 (Ö.A-5.1); Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme-Oturma-

Taşıma Gücü vb.) Önlem Alınabilecek Alanlar 
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Önlemli Alan 1.1 (Ö.A.-1.1); Sıvılaşma Tehlikesi Açısından Önlemli Alan 
İnceleme alanında geniş yer kaplayan alüvyon biriminde topografik eğim %0-10 
arasındadır. Yeraltı suyu seviyeleri 3,00-7,00 m aralığındadır. Alüvyonda açılan 
sondajların 18’inde analizlere göre sıvılaşma tehlikesi belirlenmiştir. Sıvılaşma 
problemi alüvyon yelpazesi birimlerinim litolojik özellikleri, yanal ve düşey yönde 
oldukça değişkenlik gösterdiğinden tane boyu dağılımı, sıkılık, yeraltı suyu derinliğine 
bağlı olarak görülmektedir. Bu alanlar yerleşime uygunluk haritalarında “ÖA-1.1” 
simgesi ile gösterilmiştir. 
 
Bu alanlarda;  

 Zemin profilindeki birimlerin neden olabileceği taşıma, oturma, farklı oturma, 
şişme, sıvılaşma vb. riskler zemin-temel etüt çalışmalarında irdelenerek yapı-
zemin etkileşimine uygun olarak temel sistemi geliştirilmeli ve zemin 
deformasyonlarına karşı yapı ve temel güvenliği açısından gerekli görülmesi 
halinde alınacak önlemler ve zemin iyileştirme yöntemleri belirlenmelidir. 

 İnşaat aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiş 
iksa ve istinat yapıları ile şevler desteklenmelidir. 

 Yüzey suları, atık suları ve yer altı suları ortamdan uzaklaştırılarak drenaj 
sistemleri uygulanmalıdır. 

 Alüvyon genellikle orta-yüksek-aşırı plastik, şişme derecesi "orta-yüksek-çok 
yüksek" olduğundan sığ temel derinliğine sahip hafif yapılar ve alt yapı 
unsurları için şişme potansiyeli göz önünde bulundurulmalı ve bu alanlarda 
zemin iyileştirme yöntemleri kullanılarak zemin dayanım parametreleri 
arttırılmalıdır. 

 Alüvyonda yeraltı suyunun olduğu sondajlarda yapılan sıvılaşma analizinde 
gevşek suya doygun kumlu seviyelerde sıvılaşma geliştiğinden yapılacak 
zemin-temel etütlerinde sıvılaşma analizi yapılarak gerekmesi halinde alınacak 
mühendislik önlemler belirlenmeli ve bu önlemler uygulandıktan sonra 
yapılaşmaya gidilmelidir. 

 Zemin ve temel etüt çalışmalarında statik projeye esas üst yapının temel tipi, 
temel derinliği ile temelin taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri 
(şişme, oturma, taşıma gücü vb.) ve Alüvyonda sıvılaşma detaylı olarak 
irdelenmeli, gerekmesi halinde alınacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir.  

 İnceleme alanında bina temelleri aynı jeolojik, litolojik birimlerin aynı jeoteknik 
özellikteki seviyeleri üzerine oturtulmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda farklı 
oturmaya yönelik gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır. 

 Bu alanlarda yapılacak olan her türlü kazılarda ve özellikle derin kazılarda, 
kendi ve komşu parseller ile çevredeki yolların güvenliğini sağlayacak şekilde, 
stabilite problemlerine karşı gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır. 

 İnceleme alanı içerisinden geçen akar ve kuru dereler için, taşkın ve sellenme 
yönünden güncel DSİ görüşü doğrultusundan planlama yapılmalıdır. 

 Yapı temelleri jeolojik birimlerin mühendislik problemi olmayan kesimlerine 
oturtulmalı veya taşıttırılmalıdır. 

 Alüvyon birimlerde olası sıvılaşma riskine karşı, yapının temelini oluşturan yapı 
elemanları sıvılaşmanın etkilerini karşılayabilecek şekilde tasarlanmalı veya 
zemin iyileştirmesi yapılmalıdır. Çalışma alanı içerisinde su ve kanalizasyon 
borusu vb. gibi gömülü hafif alt yapı elemanlarının sıvılaşmadan zarar 
görmemesi veya hasarı en aza indirilmesi için boruların sıvılaşmadan 
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kaynaklanan düşey hareketleri ve yer değiştirmeleri karşılayacak düzeyde 
esnekliğe sahip bağlantılarla birleştirilmesi tercih edilmelidir. 

 Her türlü yapılaşmada “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ve “Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına uyulmalıdır. 
 

Önlemli Alan 2.1 (Ö.A.-2.1); Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu 
Alan 
İnceleme alanında eğim değerinin %10-20 ve %20-30 olduğu Arıklı İgnimbiriti ve 
Küçükkuyu Formasyonunun görüldüğü alanlarda muhtemel stabilite problemi 
beklenebileceğinden bu alanlar Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1) olarak değerlendirilmiş ve 
yerleşime uygunluk haritasında “ÖA-2.1” simgesiyle gösterilmiştir. 
 
Bu alanlarda; 

 Stabilite problemi yamaç boyunca yapılacak ayrıntılı stabilite analizleriyle 
ortaya konmalıdır.  

 Yapı temelleri jeolojik birimlerin mühendislik problemi olmayan kesimlerine 
oturtulmalı veya taşıttırılmalıdır. 

 Parseli etkileyecek her türlü stabilite sorununa yönelik mühendislik önlemleri, 
yapılaşma öncesi alınmalıdır. 

 Mevcut olan şevler ve inşaat aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, 
parsel ve çevre parsellerin güvenliğini sağlayacak şekilde uygun 
projelendirilmiş iksa ve istinat yapıları ile desteklenmelidir. 

 Eğimin yüksek olduğu yerlerde olası stabilite problemlerinin önüne geçilmesi 
açısından teraslama, şev açısının düşürülmesi, kademelendirme vb. uygun 
projelendirme yöntemlerinin uygulanması önerilir. 

 Yapılaşmayı etkileyecek her türlü stabilite sorunu ile şişme, oturma, taşıma 
gücü vb. sorunlara yönelik önlemler, parsel/bina bazı zemin etütlerinden elde 
edilecek sonuçlara göre uzman mühendislerce projelendirilmeli ve belediyesi 
kontrolünde uygulandıktan sonra yapılaşmaya izin verilmelidir. 

 Birimlerin yanal ve düşey yöndeki değişiminden dolayı zeminde oluşacak farklı 
oturmaları önlemek için zeminde ve temellerde uygun projelendirilmeye 
gidilmelidir. 

 Bu itibarla yapılaşma öncesi hazırlanacak Zemin ve Temel Etütlerinde zeminin 
oturma, şişme, taşıma gücü özellikleri ve tüm yamaç boyunca stabilite 
analizleri ayrıntılı olarak irdelenmeli, uygun temel derinliği ve temel tipi 
önerilmeli ve alınacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir.  

 Bu alan içerisindeki tüm kuru dereler ve mevsimsel akış halindeki dereler için 
planlama öncesi DSİ’den güncel görüş alınmalı ve bu görüşe bağlı kalınarak 
planlamaya gidilmelidir. 

 Her türlü yapılaşmada “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik” ve  “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” hükümlerine uyulmalıdır. 

 
Önlemli Alan 2.2 (Ö.A.-2.1); Önlem Alınabilecek Nitelikte Kaya Düşmesi 
Sorunlu Alan 
İnceleme alanında eğimin %30-40 arasında değişen ve jeolojisi Arıklı İgnimbiriti 
birimlerinden meydana gelmiştir. Bu alanlarda açılan şevlerin yüksek eğimli 
olmasından kaynaklı kaya düşmesi sorunları yaşanabilir. 
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Bu alanlarda kayaların kırıklı çatlaklı olması, eğimin yüksek olması ve yer yer de 
askıda ve devrilmiş, düşmüş bulunması nedeniyle muhtemel stabilite sorunlarının 
alınacak mühendislik önlemleriyle ortadan kaldırılabileceği ve düşme, devrilme, 
yuvarlanma vb. riskine sahip kaya bloklarının yerinde ıslah edilerek kaya düşmesi 
tehlikesinin ortadan kaldırılabileceği kanaatine varıldığından bu alanlar yerleşime 
uygunluk açısından “Önlem Alınabilecek Nitelikte Kaya Düşmesi Sorunlu Alanlar” 
olarak tanımlanmış ve yerleşime uygunluk haritasında “ÖA-2.2” olarak 
simgelendirilmiştir. 
 
Bu alanlarda; 

 İnceleme alanında meskûn alan içindeki ve dışındaki tepelerin yamaçlarındaki 
ignimbirit kaya birimlerinin yer yer askıda, yuvarlanmış ve düşebilecek halde 
kaya blokları bulunmakta olup, yapılaşma öncesi olabilecek muhtemel kaya 
düşmesi, devrilmesi, yuvarlanma riski ortadan kaldırılmadan planlamaya 
gidilmemelidir. Ayrıca kayaların kırıntılı, parçalı olarak bulunduğu yüksek eğimli 
alanlarda yuvarlama, düşme ve devrilme riskine karşı da stabil halinin 
korunması için gerekli önlemler de alınmalıdır. 

 Bu alanlarda bölge bazında gerekli kaya düşmesi koruma önlemlerinin 
bütünsellik içinde alınması gereklidir. Yapılacak kinematik analiz sonucunda 
önlem projeleri geliştirilirken sadece parsel bazında değil tüm yamaç boyunca 
ve yapıların stabilite güvenliği de gözetilecek şekilde bütüncül bir yaklaşım 
oluşturulmalıdır. 

 Zemin ve Temel etüt çalışmalarında, yapılacak kazılar, planlanacak yapı yükleri 
ve dış yükler de hesap edilerek yamaç boyunca stabilite yönelik (kinematik, 
limit denge vb.) analizleri yapılmalı, stabiliteyi sağlayacak mühendislik 
önlemleri belirlenmeli, belirlenen önlemler alındıktan sonra plan uygulamasına 
izin verilmelidir. 

 Genellikle Arıklı İgnimbiriti kaya birimlerinden oluşan bu alanlarda ilgili idarenin 
kontrolünde gerekli kaya ıslah çalışmaları yapıldıktan ve kaya düşmesi tehlikesi 
bertaraf edildikten sonra plan uygulamasına geçilmelidir. 

 Mevcut şevler ve kazı şevleri açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiş 
istinat yapılarıyla desteklenmelidir. 

 Yol, alt yapı ve komşu parsel güvenliği sağlanmadan kazı işlemi yapılmasına 
müsaade edilmemelidir. 

 Yamaç boyunca yüzey suyu, atık su, yeraltı suyu drenajı yapılarak temellerin 
sudan etkilenmesi önlenmelidir. 

 Zemin genellikle kaya birimlerden oluştuğundan, üstteki rezidüel ayrışmış kısım 
kaldırılarak bina temelleri ayrışmamış kaya seviyelerine oturtulmalı veya 
taşıttırılmalıdır. 

 Binalardaki farklı oturmadan kaynaklı hasarları önlemek için bina temelleri aynı 
jeolojik, litolojik ve jeoteknik özellikteki seviyelere taşıttırılmalı, mümkün 
olmadığı durumlarda ise farklı oturmaya karşı gerekli alınacak önlemler zemin-
temel etütlerinde belirlenmelidir. 

 Zemin-temel etütlerinde temel tipi, temel derinliği ve yapı yüklerinin 
taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri şişme, oturma, taşıma gücü 
vb.) ile yamaç boyunca dış yükler de dâhil edilerek stabiliteye yönelik uygun 
analizler (kinematik, limit denge vb.) irdelenmeli alınabilecek mühendislik 
önlemleri belirlenmeli ve uygulandıktan sonra planlamaya gidilmelidir. 
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 Eğimin yüksek olduğu yerlerde eğimin düşürülmesine yönelik gerekli önlemler 
alınmalıdır. 
 

Önlemli Alan 5.1 (Ö.A.-5.1); Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme-
Oturma-Taşıma Gücü vb.) Önlem Alınabilecek Alan 
İnceleme alanında Alüvyon (Qal) biriminin eğim değeri %0-10 olup,  yer yer taşıma 
gücü probleminin bulunduğu, “düşük-orta-yüksek” şişme değerine ve oturma 
problemine sahip olduğu görülmektedir. Bu alanlarda beklenebilecek mühendislik 
problemleri sebebi ile yerleşime uygunluk açısından Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1) olarak 
değerlendirilmiştir ve yerleşime uygunluk haritalarında “ÖA-5.1” simgesi ile 
gösterilmiştir. 
 
Bu alanlarda; 

 Zemin profilindeki birimlerin neden olabileceği taşıma, oturma, farklı oturma, 
şişme, sıvılaşma vb. riskler zemin-temel etüt çalışmalarında irdelenerek yapı-
zemin etkileşimine uygun olarak temel sistemi geliştirilmeli ve zemin 
deformasyonlarına karşı yapı ve temel güvenliği açısından gerekli görülmesi 
halinde alınacak önlemler ve zemin iyileştirme yöntemleri belirlenmeli ve 
uygulandıktan sonra yapılaşmaya gidilmelidir. 

 İnşaat aşamasında oluşacak şevler açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiş 
iksa ve istinat yapıları ile şevler desteklenmelidir. 

 Yüzey suları, atık suları ve yer altı suları ortamdan uzaklaştırılarak drenaj 
sistemleri uygulanmalıdır. 

 Alüvyon genellikle orta-yüksek-aşırı plastik, şişme derecesi "orta-yüksek-çok 
yüksek" olduğundan sığ temel derinliğine sahip hafif yapılar ve alt yapı 
unsurları için şişme potansiyeli göz önünde bulundurulmalı ve bu alanlarda 
zemin iyileştirme yöntemleri kullanılarak zemin dayanım parametreleri 
arttırılmalıdır. 

 Alüvyonda yeraltı suyunun olduğu sondajlarda yapılan sıvılaşma analizinde 
gevşek suya doygun kumlu seviyelerde sıvılaşma geliştiğinden yapılacak 
zemin-temel etütlerinde sıvılaşma analizi yapılarak gerekmesi halinde alınacak 
mühendislik önlemler belirlenmelidir. 

 Yapı temelleri jeolojik birimlerin mühendislik problemi olmayan kesimlerine 
oturtulmalı veya taşıttırılmalıdır. 

 Zemin ve temel etüt çalışmalarında statik projeye esas üst yapının temel tipi, 
temel derinliği ile temelin taşıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri 
(şişme, oturma, taşıma gücü vb.) ve Alüvyonda sıvılaşma detaylı olarak 
irdelenmeli, gerekmesi halinde alınacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir.  

 İnceleme alanında bina temelleri aynı jeolojik, litolojik birimlerin aynı jeoteknik 
özellikteki seviyeleri üzerine oturtulmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda farklı 
oturmaya yönelik gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır. 

 Bu alanlarda yapılacak olan her türlü kazılarda ve özellikle derin kazılarda, 
kendi ve komşu parseller ile çevredeki yolların güvenliğini sağlayacak şekilde, 
stabilite problemlerine karşı gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır. 

 İnceleme alanı içerisinden geçen akar ve kuru dereler için, taşkın ve sellenme 
yönünden güncel DSİ görüşü doğrultusundan planlama yapılmalıdır. 

 Alüvyon birimlerde olası sıvılaşma riskine karşı, yapının temelini oluşturan yapı 
elemanları sıvılaşmanın etkilerini karşılayabilecek şekilde tasarlanmalı veya 
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zemin iyileştirmesi yapılmalıdır. Çalışma alanı içerisinde su ve kanalizasyon 
borusu vb. gibi gömülü hafif alt yapı elemanlarının sıvılaşmadan zarar 
görmemesi veya hasarı en aza indirilmesi için boruların sıvılaşmadan 
kaynaklanan düşey hareketleri ve yer değiştirmeleri karşılayacak düzeyde 
esnekliğe sahip bağlantılarla birleştirilmesi tercih edilmelidir. 

 Her türlü yapılaşmada “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ve “Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına uyulmalıdır. 
 

 
HARİTA 11. PLANLAMA ALANI YERLEŞİME UYGUNLUK DURUMU 
 

3.5.4.DOĞAL KAYNAKLAR 
 

3.5.4.1.AKARSULAR 
 

Bölgede kaynağını Kaz Dağlarından alan irili ufaklı birçok dere vardır. Bu derelerin 
çoğu yaz aylarında kuru olup kış aylarında ise değişken rejime sahiptir. Planlama alanı 
içerisinde ise ana dere yatağı olarak Ilıca Deresi ve Mıhlı Deresi yer almaktadır 
(Harita 12). 
 
Şiddetli yağmur ve eriyen kar suları sonucu oluşan taşkınlarda kent çamurlu sulardan 
olumsuz etkilenebilmektedir. Mıhlı Çayı üzerinde bulunan köprü ayakları şiddetli 
yağışlarla oluşan taşkınlarda suyun akışını engelleyebilse de taşkın durumlarında dere 
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yatağı yakınındaki yapılar bu çamurlu sulara maruz kalmakta ve maddi hasarlar 
oluşmaktadır.  

 
HARİTA 12. PLANLAMA ALANI İÇİNDEKİ AKARSULAR 
 

3.5.4.2.ZEYTİNLİKLER 
 

Çanakkale il genelinde olduğu gibi planlama alanı da geniş zeytinlik sahalara sahiptir. 
Zeytin, bölgede önemli bir getiriye sahiptir. Ancak nüfusun artmasıyla ve özellikle de 
yazlık nüfusun yoğun ikincil konut kullanımları nedeniyle plansız gelişmeye açılan 
alanlar, bölgedeki zeytinlik sahalara baskı yapmaktadır.  
Planlama alanı içerisinde yer alan ve “Zeytinlik” vasfı taşıyan alanlar Harita 13’te 
verilmiştir. 
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HARİTA 13. PLANLAMA ALANI İÇİNDEKİ ZEYTİNLİK VASFI TAŞIYAN ALANLAR 
 

3.6.KORUMAYA İLİŞKİN VERİLER 
 

Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.2021 gün ve 
6624 sayılı kararı ile Tablo 10’da yer alan taşınmazlar tescil edilmiştir. 
 

TABLO 22. ÇANAKKALE KVKBK’NUN 25.02.2021 GÜN VE 6624 SAYILI 
KARARI İLE TESCİLLENEN TAŞINMAZ LİSTESİ 

 ADA NO PARSEL NO 

1 308 3 

2 308 2 

3 301 1 ve 2 

4 229 3 

5 295 1 

6 295 2 ve 3 

7 288 1 

8 306 3 

9 302 1 

10 300 11 

11 296 6 

Kaynak: Çanakkale KVKBK’nun 25.02.2021 Gün ve 6624 Sayılı Karar Yazısı 
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Yine Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.2021 gün 
ve 6624 sayılı kararında Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 
01.12.2000 gün ve 6543 sayılı kararıyla “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak 
tescil edilen Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesinde bulunan nekropol alanının; 
Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.11.2013 gün ve 
678 sayılı kararı ile “2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak 
tescil edilen 297 ada 6 parselde yer alan eski zeytinyağı fabrikasının, 
28.02.2013 gün ve 774 sayılı kararı ile “2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlığı” olarak tescil edilen eski 602 parsel, yeni 186 ada 8 parselde yer alan 
eski yağ fabrikası binasının, 
27.04.2018 gün ve 4606 sayılı kararı ile “2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz 
Kültür Varlığı” olarak tescil edilen 276 ada 15 parseldeki kâgir yağ deposu ve iki 
katlı eklentisinin ve 28.08.2003 gün ve 240 sayılı kararı ile “Sivil Mimarlık Örneği” 
olarak tescil edilen 164 ada eski 25, yeni 51 parseldeki taşınmazın tescillerinin 
devamına karar verilmiştir.  
Ayrıca Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan 
31.03.2021 gün ve 6839 sayılı karar ile 186 ada 12 parsel de “2. Grup Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescillenmiştir. 
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.09.1991 tarih ve 2022 sayılı 
kararınca Küçükkuyu Beldesi Adatepe Köyü, 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak 
tescillenmiştir. 
 
Planlama alanında bulunan Doğal ve Arkeolojik Sit Alanları ile Tescilli Parsel ve Tescilli 
Binalar Harita 14’te verilmiştir.  

 
HARİTA 14. PLANLAMA ALANI İÇİNDEKİ KORUNACAK ALANLAR 
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3.7.BUGÜNKÜ KENTSEL ALAN KULLANIMI 
 

Küçükkuyu Beldesinde arazi kullanım deseni; zeytinliklerle çevrili, tescilli yapılar harici 
geneli betonarme iki ya da üç katlı konut alanları ile bu konut alanlarına gündelik 
hizmetleri sağlayacak ticari işlevler, merkezde bulunan sosyal altyapı alanları ve deniz 
kıyısı yakınlarında yer seçen turizm tesislerinden oluşmaktadır (Harita 15). 
 

 
HARİTA 15. PLANLAMA ALANI ALAN KULLANIMLARI 
 

3.7.1.KENTSEL MERKEZ 
 

Küçükkuyu’da merkezi oluşturan ticaret, sosyal donatı ve turizm alanları; kıyıya 
paralel olarak geçen İzmir-Çanakkale Yolunun her iki tarafında yer seçmiştir.  
Beldedeki iş yerlerinin önemli bir kısmı zeytin ve zeytin ürünleri satan işletmelerden 
oluşurken bölgede kafe, lokanta, market, fırın gibi günlük ihtiyaçların karşılandığı 
ticari işletmeler ve bir kıyı yerleşimi olması neticesinde özellikle sahil çevresinde yer 
seçen otel, pansiyon gibi turizm işletmeleri de bulunmaktadır. Ticaret ve turizm 
faaliyetlerinin yoğunlaştığı kısımlarda konut alanlarını, resmi kurumları, sosyal donatı 
alanlarını ve parkları da bir arada görmek mümkündür. 
 
Farklı kullanımların bir arada olması ve merkezin yoğunluğu, kent planlamalarında 
öngörülemediği takdirde bir takım sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Yol 
genişlikleri ve otoparklar, özellikle bölgedeki yaz nüfusu göz önünde 
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bulundurulduğunda, trafik yoğunluğuna göre yetersiz kalmaktadır. Bu alanlar zaman 
içinde yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır.  
 
3.7.2.KONUT ALANLARI 
 

Küçükkuyu Beldesi genel olarak ele alındığında yerleşik konut alanlarının merkez 
çevresinde yoğunlaştığı görülebilmektedir. Mevcut yapılar genellikle 2 ya da 3 katlı ve 
betonarme olup tescilli yapılar ise geleneksel taş mimari ile inşa edilmiştir. 3 katlı 
yapıların alt katları ise ticaret kullanımındadır. Bölgenin çoğu ikincil yani yazlık 
konutlardan oluşmaktadır. Yapıların geneli ayrık ya da bitişik nizamda, az sayıda blok 
nizam düzeninde yapılmıştır ki bunlar turizm yapılarıdır.   
 
Merkezdeki parseller klasik parsel düzeninde planlanmıştır. Ortalama 150-300 m² 
büyüklükte olan parseller merkezde 75 m²’ye kadar düşebilmektedir. Bu durum 
zaman içerisinde olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Planlanan parsel büyüklükleri ve 
çekme mesafeleri yapılaşmaya engel olmaktadır. Son dönemde site düzeninde yapılar 
çoğalmaya başlamış dolayısıyla büyük parsellere ihtiyaç artmıştır. Tek ada tek parsele 
dönüş ve yatay kat mülkiyetine geçiş yaygınlaşmıştır. Kuzeyde ve batıda bulunan 1. 
Derece Doğal Sit Alanları ve güneydeki kıyı, kenti çevrelemekte ve kentin batıya 
doğru gelişmesini sağlamaktadır. 
 
3.7.3.AÇIK VE YEŞİL ALANLAR 
 

Küçükkuyu Beldesinde park kullanımı oldukça azdır. Kentin merkezinde Ömer Vildan 
Terzi Parkı, Adalet Parkı ve Uğur Mumcu Parkı bulunmaktadır. Kentteki açık ve yeşil 
alan varlığını genel olarak zeytinlikler oluşturmaktadır.  
 
3.7.4.SOSYAL ALTYAPI ALANLARI 
 

Küçükkuyu’da eğitim kurumları ile sosyal ve kültürel tesisler merkezde yer seçmiştir. 
Planlama alanında bulunan sosyal altyapı alanları gerek donatı standartları gerekse 
erişilebilirlik ilkesi kapsamında incelendiğinde yetersiz gibi görünse de konut 
alanlarının büyük bir kısmının yazlık konutlardan oluştuğu dikkate alınmalıdır. 
 

3.8.MÜLKİYET DURUMU 
 

Küçükkuyu Beldesinin belediye mülkiyetindeki parseller, belediyenin hisseli olduğu 
parseller, köy mülkiyetindeki parseller ve vakıf parselleri analizde işlenmiştir. Bu 
parseller dışındaki parseller ise özel mülkiyetteki parsellerdir (Harita 16). 
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HARİTA 16. PLANLAMA ALANI MÜLKİYET DURUMU 
 

4.MER’İ İMAR PLANI ANALİZİ 
 

Küçükkuyu Beldesi sınırları içinde onaylanan 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının 
onay yılları sırasıyla 1991, 1995, 1996 ve 2007 olup yapılan planların sınırları Şekil 
7’de görülebilmektedir. Çanakkale İdare Mahkemesinin E:2018/1230, K:2019/743 
sayılı kararı ile beldeye ait imar planları iptal edilmiş ve belde plansız kalmıştır.  
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ŞEKİL 7. PLANLAMA ALANINDA ONAYLANAN NAZIM İMAR PLANLARI 

Kaynak: Küçükkuyu Belediyesi Verileri 
 

Belde sınırları içerisinde yürürlüğe giren planlar incelendiğinde günümüz şartlarında 
yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Merkezdeki karma ve yoğun kullanımı 
öngörülemediğinden planlanan yol genişlikleri ve otoparklar ihtiyacı 
karşılamamaktadır. Derelerin etrafına yapılan yerleşimlerin yağışların fazla olduğu 
dönemlerde taşkına maruz kalabilmektedir. Bölgedeki Enerji Nakil Hatları göz önünde 
bulundurulmayıp bu hatların altındaki alanlar konut alanı olarak planlanmış ancak 
boşaltılması gerekmektedir.  
 
Tarım ve turizm ile öne çıkan beldede 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu ile 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 
Kanun hükümleri uyarınca yapılaşmalar kısıtlanmaktadır. Kuzeyde ve batıda bulunan 
1. Derece Doğal Sit Alanları ve kıyı yerleşmeyi çevrelediğinden kentin gelişme yönü 
doğuya doğru uzanmıştır. Gelişme alanlarında tek ada tek parsele dönüş başlamış ve 
siteler yaygınlaşmıştır. Bu sebeple özellikle merkezdeki klasik parsel düzeniyle 
yapılmış parseller ve çekme mesafeleri, günümüz yerleşme taleplerini 
karşılamamaktadır. Konut alanlarının çoğu ikincil konutlardan oluştuğundan beldede 
yaz nüfusu yerleşik nüfusun çok üzerine çıkmakta, yapılan planlarda bu 
öngörülemediğinden ulaşım ve teknik altyapı yetersiz kalmaktadır.  
 

5.GELİŞME EĞİLİMLERİ, FİNANSMAN ANALİZİ, ÜST 
PLAN KARARLARI VE YASAL ÇERÇEVE 
 

5.1.GELİŞME EĞİLİMLERİ 
Küçükkuyu, 1990’da ilçe olan ve aynı yıl yapılan mahalli seçimlerle de belediyesi 
kurulan Ayvacık İlçesine bağlı bir Belde Belediyesidir.  
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Küçükkuyu yerleşmesi incelendiğinde; İzmir-Çanakkale Yolu ve Ege Denizi arasında 
kalan kıyı bölgesini yoğun olarak ticaret ve turizm kullanımlarının bulunduğu merkezin 
oluşturduğu ve yerleşik konut alanlarının ise bu merkez etrafında yoğunlaştığı 
görülmektedir. Bölgedeki konut dokusunu 2-3 katlı betonarme yapılar oluşturmakta, 
geleneksel taş mimari ile inşa edilmiş tescilli yapılar da bulunmaktadır. 
 
Son yıllarda turizmin gelişmesiyle artan taleplere bağlı olarak merkez ve yakın 
çevresinin yoğunlaşması, yeni gelişme alanlarına ihtiyaç doğurmuştur. Güneyde kıyı, 
batıda ve kuzeyde sit alanlarının varlığı ise gelişmeyi sınırlarmış ve yerleşme 
eğilimlerini kentin doğusuna yönlendirmiştir. Gelişme alanları merkezden doğuya 
doğru ve mevcut dokuda olduğu gibi kıyı bandı boyunca yer seçmekte olup yerleşik 
konut alanlarındaki küçük parsellerin aksine büyük parseller tercih edilmektedir.  
Bölgenin en önemli ekonomik kaynakları özellikle zeytinlik sahaların varlığı ile tarım, 
turizm ve balıkçılıktır. Sektörel yapının gelişmesi ise bölgede turizm sektörü üzerinde 
yoğunlaşacaktır. Turizm sektörünün gelişmesi ise ticaret, ulaştırma, hizmetler, inşaat 
ve imalat sektörlerinin gelişmesini de beraberinde getirecektir.  
 

5.2.FİNANSMAN ANALİZİ 
 

Küçükkuyu Beldesinin son beş yıla ait bütçesi incelendiğinde cari harcamalarının 
giderler içindeki payı sürekli olarak artarken yatırım harcamaları ve sermaye teşkili-
transfer harcamalarının giderler içindeki payının artış/azalış yönünde bir sürekliliği 
olduğu söylenemez. En fazla yatırım harcaması 1.309.674,09 TL ile 2018 yılında, 
sermaye teşkili-transfer harcaması ise 4.486.724,11 TL ile 2016 yılında yapılmıştır. 
Hem yatırım hem de sermaye teşkili-transfer harcamasının giderler içindeki payının 
en az olduğu dönem ise 2020 yılıdır. 
 

Belediye bünyesinde planlama ve imar faaliyetleri ile ilgili olarak Fen İşleri Müdürlüğü 
bulunmaktadır. Küçükkuyu Belediyesinde; 14 adet memur, 6 adet sözleşmeli 
personel, 38 adet işçi, 2 adet geçici işçi ve 96 adet şirket personeli olmak üzere 
toplam 156 personel görev yapmaktadır.  
 

5.3.BELEDİYE BÜTÇESİ 
 

Küçükkuyu Belediyesinin 2016-2017-2018-2019 ve 2020 yıllarına ait bütçesi şöyledir: 

2016 YILI BELEDİYE BÜTÇESİ 

GELİRLER TL 

Vergi Gelirleri 4.795.785,94 

Vergi Dışı Gelirler 8.479.095,30 

TOPLAM  13.274.881,24 

GİDERLER TL 

Cari Harcamalar 11.349.457,97 

Yatırım Harcamaları  1.232.081,05 

Sermaye Teş. Ve Transfer Har. 4.486.724,11 

TOPLAM 17.068.263,13 
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2017 YILI BELEDİYE BÜTÇESİ 

GELİRLER TL 

Vergi Gelirleri 6.335.958,29 

Vergi Dışı Gelirler 9.981.318,56 

TOPLAM  16.317.276,85 

GİDERLER TL 

Cari Harcamalar 13.710.899,50 

Yatırım Harcamaları  961.578,63 

Sermaye Teş. Ve Transfer Har. 1.157.700,86 

TOPLAM 15.830.178,99 

 

2018 YILI BELEDİYE BÜTÇESİ 

GELİRLER TL 

Vergi Gelirleri 5.652.986,92 

Vergi Dışı Gelirler 10.962.572,04 

TOPLAM  16.615.558,96 

GİDERLER TL 

Cari Harcamalar 17.018.430,43 

Yatırım Harcamaları  1.309.674,09 

Sermaye Teş. Ve Transfer Har. 1.445.921,99 

TOPLAM 19.774.026,51 

 

2019 YILI BELEDİYE BÜTÇESİ 

GELİRLER TL 

Vergi Gelirleri 4.652.912,61 

Vergi Dışı Gelirler 11.911.246,21 

TOPLAM  16.537.158,82 

GİDERLER TL 

Cari Harcamalar 17.277.162,83 

Yatırım Harcamaları  921.425,50 

Sermaye Teş. Ve Transfer Har. 1.011.989,56 

TOPLAM 19.210.577,89 

 

2020 YILI BELEDİYE BÜTÇESİ 

GELİRLER TL 

Vergi Gelirleri 4.774.808,36 

Vergi Dışı Gelirler 14.483.739,97 

TOPLAM  19.258.548,33 

GİDERLER TL 

Cari Harcamalar 19.405.739,03 

Yatırım Harcamaları  285.653,91 

Sermaye Teş. Ve Transfer Har. 767.361,75 

TOPLAM 20.458.754,69 

Kaynak: Küçükkuyu Belediyesi Verileri 
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5.4.RUHSATLAR 
 

Küçükkuyu Beldesi tarafından 29 Mayıs 1989-17 Eylül 2020 tarihleri arasında toplam 
474 adet iş yerine ruhsat verilmiştir. Yerleşmeye ait imar planının yargı kararıyla iptal 
edilmesi sürecinde ruhsat verilmemiştir.  
 

5.5.ÜST PLAN KARARLARI 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 20.08.2014 tarihli ve 13549 sayılı Olur'u ile 
onaylanmış Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planında Küçükkuyu Beldesi; yerleşik alan etrafında doğal, yapay ve yasal eşikler 
açısından uygun alanlarda gelişme alanları olarak belirlenmiştir.  
 
Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca onaylanan 
Balıkesir-Çanakkale İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planında Küçükkuyu Beldesi Edremit-
Körfez Bölgesinde, kentsel alanlar olarak gösterilmiştir. Bu bölgelerin yerleşik kullanım 
alanlarında baskın kullanımın büyük bir bölümünü konut alanları, yerleşim dışı baskın 
kullanım alanlarını ise tarım alanları oluşturmaktadır.  
  
Küçükkuyu beldesi kıyı boyunca otel, pansiyon gibi turizm tesisleri ve ikinci konutlar 
yoğunlaştığı; temel geçim kaynaklarının zeytincilik ve balıkçılık olduğu; kıyıyla direk 
ilişki içerisinde olan bir yerleşim merkezidir.  
 

5.6.YASAL ÇERÇEVE 
 

3194 sayılı İmar Kanunun yürürlüğe girmesiyle imar planı onama ve değiştirme 
yetkisi Belediye Meclisine verilmiştir. 22 Şubat 2020 yılında 31047 sayılı Resmi Gazete 
yayımlanarak yürürlüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik 
hükümleri gereğince Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) %45’e çıkarılmıştır. Bu imkân ile 
yollar, açık ve yeşil alanlar, sosyal donatı alanları gibi bölgede yaşayanların ihtiyacı 
olan ve herkesin kullanabileceği alanları kamulaştırmanın getireceği mali yüke 
girmeden Belediyeye kazandırmada oldukça etkin bir yoldur.  
 
Hazırlanan imar planını takiben derhal imar programları hazırlanmalı ve bu 
programların uygulanmasında hassasiyet gösterilmelidir.    
 

5.7.BELEDİYE İSTEKLERİ 
 

Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde yeniden ele alınan imar planı 
çalışmalarından beklentilerini aşağıdaki şekilde ifade etmektedir. 
“Küçükkuyu Beldesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı Çanakkale İdare Mahkemesinin 2018/1230 Esas ve 2019/743 
sayılı Kararı ile iptal edilmiş plansız hale gelmiştir. Bu nedenle ivedi olarak yeni imar 
planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu süreçte genel olarak beklentimiz İmar 
planının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olması,  
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bugünün yanı sıra gelecekte sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturulması çabası 
açısından ele alınarak değerlendirilmesi ve böylece imar planlarının temel 
amaçlarından biri olan kamu yararı ilkesinin gözetilmesidir. 
 
Bu bağlamda, bölgenin yerleşim karakterine genel olarak baktığımızda en büyük 
sorunun parça parça yapılmış imar planları ve imar uygulamalarından kaynaklandığını 
görmekteyiz. Bu nedenle kentsel işlevler arasında, halkın sosyal ve kültürel 
gereksinimleri karşılanmasında sorunlar oluşmuştur. 
 
Yeni hazırlanacak plan; bölgenin doğal kültürel, ekonomik ve estetik değerini koruyan 
bu değerlere katkı sağlayan ve geliştiren çevresel mekânsal kaliteyi yükselten 
sürdürülebilirlik ilkesine sayalı bir planlama anlayışı ortaya koyarak Planlama alanında 
etkin uygulama politikaları ortaya geliştirerek koruma kullanma dengesini 
sağlamalıdır.  3194 sayılı İmar Kanunu 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve Mekânsal Planlar 
Yapım Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanacak planların plan hiyerarşisine uymalıdır.  
 
Balıkesir- Çanakkale Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Kararları ve 
Plan Hükümlerine uygun Bütünsel bir plan anlayışıyla koruma kullanma dengesini 
gözeten planlar oluşturulmalı, oluşmuş sorunların çözümünü sağlayıcı ve özellikle plan 
hükümlerinde parçacı yaklaşımı engelleyen plan kararları da getirilmelidir. 
 

6.KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ 
 

İmar planı çalışmalarına esas teşkil edecek kurum ve kuruluş görüşleri toplanmış 
olup, hazırlanan imar planına veri teşkil edecek görüşler aşağıda belirtilmiştir. 
 

 T.C. Çanakkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 07.01.2020 
tarih E.19779 sayılı yazılarında; 

Söz konusu 1/25.000 ölçekli krokideki alanların 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
kapsamında ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya Turizm 
Merkezi sınırlarında kalmadığı belirtilmiştir. 
 

 T.C. Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü Balıkesir 
Emlak Bölge Başkanlığı 11.Şubat.2020 tarih ve E.101547 sayılı 

yazılarında; 

Söz konusu planlama sahasında askeri alan, askeri güvenlik bölgesi, askeri yasak 
bölge ve NATO akaryakıt boru hattı bulunmadığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) tespit edildiği belirtilmiştir. 
 

 T.C. Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü 
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü 23.01.2020 tarih E.168604 
sayılı yazılarında; 

Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden 
1/5.000 ölçekli revize uygulama imar planı alanları orman sınırları dışında olduğundan 
Revize İmar Planı hazırlatılmasında bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. 
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 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü 
(Bursa) Tesis ve Kontrol Müdürlüğü 08.01.2020 tarih E.11053 sayılı 

yazılarında; 

İmar plan notlarına "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde verilen yatay ve 
düşey yaklaşım sınırlarına uyulacaktır" ibaresinin eklenmesi ve Teşekkülümüz 
haklarının gözetilmesini arz etmektedirler. 
 

 T.C. Çanakkale Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 28.01.2020 tarih 
60592000-104.03 sayılı yazılarında; 

1/5.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Revizyon Uygulama 
İmar Planı hazırlanmasında insan ve çevre sağlığı açısından bir sakıncanın olmayacağı 
belirtilmiştir. 
 

 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. 
Bölge Müdürlüğü 252. Şube Müdürlüğü 04.06.2020 tarih E.300161 

sayılı yazılarında; 

"Ayvalık İ17-d3 ve İ17-d4 no’lu 1/25.000 ölçekli haritalar üzerinde işaretlenmiş olan 
planlama alanının Kurumumuza ait herhangi bir sulama veya zirai developman projesi 
kapsamında yer almadığı, içme suyu temini amaçlı göl ve barajların su toplama 
havzasında kalmadığı tespit edilmiştir. 
 
Ancak; ekli 1/25.000 ölçekli haritada görüleceği üzere, planlama alanının içerisinden 
birçok dere yatağının geçtiği tespit edilmiştir. 
 
Bu sebeple, 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli imar planı çalışmalarında, söz konusu alanda 
kalan dere yataklarının arazide alımlarının yapılarak, en-boy kesitlerinin ve söz konusu 
alanın 1/5.000 ölçekli hâlihazır haritalarının gönderilmesi durumunda, bu alanda kalan 
derelerin Q500 yıllık debileri ve bu debilerin emniyetle geçişini sağlayacak kesitler ve 
taşkın alanları halihazır haritalara işaretlenerek gönderilecektir. 
 
Arazi çalışmalarının yapılmaması durumunda ise, Belediyenizce söz konusu alanda 
içinde yapılaşmaya gidilmeden önce, ıslahı yapılmamış dere yataklarının ıslahına 
yönelik DSİ kriterlerine göre hazırlanacak İstikşaf Raporlarının, Belediyesince 
hazırlanarak/hazırlatılarak, Kurumumuza onaya sunulması, onayına müteakiben 
raporlarda öngörülen taşkın ve rusubat kontrol tedbirlerinin, inşaatının Belediyesince 
yapılması gerekmektedir. Mansapta yatağı bulunmayan derelerin mansap şartları 
Belediyesince sağlanmalıdır. Ayrıca; vaziyet planına işlenen derelerin uygun sahilinde, 
bakım, onarım ve işletme çalışmalarında kullanılmak üzere şev üst kotundan itibaren 
uygun sahilinde, mevcut yapılaşma durumuna göre 6,00 m ile 10.00 m aralığında 
değişen genişliklerde devamlılığı olan işletme-bakım yolu oluşturulmalı, bu alanlarda 
kesinlikle yapı yapılmamalıdır. Planlama alanında kalan dere yataklarının planlara 
işlenmesi ve bu alanların planlama dışında tutulması gerekmektedir. 
Dere yataklarıyla ilgili tüm uygulamalarda, derelerin yatağını daraltacak, akış rejimini 
bozacak herhangi bir faaliyette bulunulmaması, inşaat ve işletme aşamasında 
oluşacak atıkların dere yataklarında depolanmaması, 9 Eylül 2006 tarih ve 26284 
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sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/27 sayılı "Dere Yatakları ve 
Taşkınlar" konulu (Mülga) Başbakanlık Genelgesi, 20 Şubat 2010 tarih ve 27499 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/5 sayılı "Akarsu ve Dere 
Yataklarının Islahı” konulu (Mülga) Başbakanlık Genelgesi ve 3 Mayıs 2019 tarih ve 
30763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşkın ve Rusubat 
Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine uyulmalıdır. 17.03.2010 tarih ve 1987 sayılı Acil 
ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığı yazısında; "Derelerin üzerleri kesinlikle 
kapatılmayacaktır" ifadesi yer aldığından, dere yatağının üzeri hiçbir biçimde 
kapatılmamalıdır.  
 
Ulaşım yolu yapım ve bakım çalışmaları için derelerin üzerinden geçiş sağlanması 
amacıyla, sanat yapısı yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde, Kurumumuzdan ayrıca 
izin alınması ve dere yatak güzergâhlarında Kurumumuzun izni olmaksızın değişiklik 
yapılmaması gerekmektedir. Zorunlu olarak yapılacak dere yol geçişlerinde, derenin 
Q500 yıllık taşkın debisini geçirecek şekilde ve asgari 2,00x2.00 m ebatlarında 
Karayolu Tip menfez ya da tercihen tek açıklıklı köprü yapılması uygun görülmektedir. 
Yüzeysel ve yamaçlardan gelecek suların drenajıyla ilgili tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. 
 
Planlama alanı olarak belirlenen bölgede yeraltı suyu problemi yoktur. Su ihtiyacının 
yeraltı suyundan sağlanmak istenmesi halinde, faaliyete başlamadan önce 167 sayılı 
Yasa uyarınca Kurumumuzdan izin alınmalı, 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" hükümlerine ve "Yeraltı 
Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" 
hükümlerine uyulmalıdır. 
 
Çalışan kişilerden kaynaklanan muhtemel evsel nitelikli atık sular (fosseptik) ve 
işletmeden kaynaklanacak atık sularla ilgili 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" hükümlerine uyulmalıdır.  
Arıtılmış olsa dahi atık suların, İdaremizce inşa edilerek işletmeye açılmış sulama, 
drenaj tahliye kanalları veya ıslah edilmiş dere yataklarına deşarjı gerektiği durumda, 
Kuruluşumuzca değerlendirilmek üzere ayrıca müracaatta bulunulması gerekmektedir. 
Planlama alanı olarak belirlenen alanda tespit edilecek çeşme, kaynak, pınar, kuyu 
vb. gibi yapıların korunması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Planlama 
alanı içerisinde ve civarında su kaynağına rastlanılması durumunda Kurumumuzla 
irtibata geçilmeli, su kaynağı ve kaynağı besleyen alanda herhangi bir tahribat 
yapılmamalıdır. 
 
“Yukarıda belirtilen hususlara uyulmak suretiyle, söz konusu alanda 1/5.000 ölçekli 
Nazım İmar ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında Kurumumuz 
mevzuatı yönüyle sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir. 
 
 

 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü 27.01.2020 tarih 
E.297197 sayılı yazılarında; 

Mezkur planlama alanlarında 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında olan 
Korunan Alanlar içerisinde bulunmadığı, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 
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kalan “Yaban Hayatı Koruma/Geliştirme Sahaları, Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası” 
sınırları içerisinde kalmadığı belirlenerek, 2872 sayılı Çevre Kanununca, 04/04/2014 
tarihli ve 28962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların 
Korunması Yönetmeliği çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirmelerinde; 
planlama alanında Mıhlı Çayının ve mevsimsel derelerin olduğu tespit edilmiştir. Bu 
nedenle; özellikle dere alanının ve yakın çevresinin doğal yapısının bozulmaması, 
biyolojik çeşitlilik açısından risk oluşturacak çalışmaların yapılmayarak, dere çevresine 
pasa, çöp, moloz vb. atık bırakılmaması ve ilgili kurumdan uygunluk görüşü alınması 
yasal zorunluluktur. 
 
Buna göre; “Ekolojik dengenin korunmasında gerekli özenin gösterilmesi, Çanakkale 
İli Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesinin neticelendirilmesine müteakip 
korunan taksonlara rastlanılması durumunda Bern, Biyolojik Çeşitlilik ve CİTES 
Sözleşme hükümlerinin saklı tutulacağının bilinmesi, yukarıdaki hususlara uyulması, 
ayrıca alınacak tedbirlerin imar planlarının plan hükümlerine işlenmesi, mer'i mevzuat 
uyarınca ilgili diğer kurum/kuruluşlardan izinlerin alınması kaydıyla söz konusu 
planlama çalışmalarının yapılmasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa 2. Bölge 
Müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir."  denilmektedir. 
 

 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Edremit İşletme Müdürlüğü 20.01.2020 
tarih 1868 sayılı yazılarında; 

"Yapılan inceleme neticesinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Mahallesinde 
CBS görüntüsünde belirtilen şirketimize ait 34.5 kV'luk enerji nakil hatlarının geçtiği 
tespit edilmiştir. Yatay ve düşey emniyet mesafeleri 30.11.2000 gün ve 24246 sayılı 
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri 
Yönetmeliği 44. Maddesinin (h) ve (i) fıkralarında belirtilmiş olup bu Yönetmeliğe göre 
hareket edilmesi gerekmektedir. Ancak; İmar Planı yapılacak alanın büyük 
olmasından dolayı her 250 metre yarıçapında bir adet 3x8 ebatlarında uzun cephesi 
yola gelecek şekilde mülkiyet problemi olmayan yerlerin tahsis edilmesi 
gerekmektedir. Bu alanlar ekte CD içerisinde Küçükkuyu imar planı üzerinde 
gösterilmiştir. 
 
“Söz konusu alanda yapılacak olan İmar Planı çalışmalarımızda adı geçen yönetmelik 
maddelerine göre hareket edilmesi, işletmesi mevcut tesislerin korunması, enerji nakil 
hatlarının güzergâhındaki can ve mal emniyetinin sağlanmasını temin açısından 
gayrimenkuller üzerine tesis ettirilmiş olan irtifak hakları ve direk yerlerinin, trafoların 
korunması ve İmar Planı yapılacak alanın büyük olmasından dolayı, her 250 metre 
yarıçapında bir adet 3x8 ebatlarında uzun cephesi yola gelecek şekilde mülkiyet 
problemi olmayan yerlerin tahsis edilmesi şartı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında plan yapılmasında 
şirketimiz açısından sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir. 
 

 T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD 3. Bölge 
Müdürlüğü (İzmir) Emlak Servis Müdürlüğü 13.03.2020 tarih 

E.85752 sayılı yazılarında; 
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"Bahse konu alanda Teşekkülümüze ait taşınmaz ve herhangi bir projemiz 
bulunmamaktadır." denilmektedir. 
 

 Çanakkale Telekom Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü 04.06.2020 
tarih TT.011005984-320.01-56017 sayılı yazılarında; 

"İlgi yazınızda ve ekli krokide belirtilen alan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümleri kapsamında incelenmiş olup, 
Kurumumuz tarafından engel bir durum olmadığı görülmüştür. 
Ancak söz konusu plan değişiklikleriyle birlikte yeni açılması planlanan sokak ve 
caddelerin yanı sıra, mevcut sokak ve cadde isimlerindeki ve kapı numaralarındaki 
olası değişikliklerin Kurumumuza bildirilmesi önem taşımaktadır." denilmektedir. 
 

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü 03.03.2021 tarih E-49369556-165.02.03-1180116 sayılı 
yazılarında; 

Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Çanakkale Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü  tarafından alınan 23.02.2021 tarih ve 
6757 sayılı kararı ile; 
 
“Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu (Sahil) Beldesinde yer alan karar eki listede 
yer alan parsellere kayıtlı taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine "korunma 
alanında kalmaktadır" şeklinde kayıt konulmasına, 
297 ada 6 parselde yer alan tescilli yağ fabrikasına ilişkin sunulan rölevenin uygun 
olduğuna, E:602 parsel, Yeni: 186 ada 8 parselde yer alan eski yağ fabrikası binasının 
kültür varlığı olarak tesciline, 276 ada 15 parseldeki kâgir yağ deposu ve iki katlı 
eklentisinin kültür varlığı olarak tesciline, 164 ada E:25 Y:51 parseldeki taşınmazın 
sivil mimarlık örneği olarak tesciline,  Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve kara eki tescil listesi ile tescil fişlerinin 
uygun olduğuna, 01.12.2020 gün 6543 sayılı kararı ile tescil edilen 1. Derece 
arkeolojik sit alanının ve kararının eki listede belirtilen tescilli yapıların plan üzerine 
işlenmesine karar verildi" denilmiştir. 
 

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü 05.04.2021 tarih E-49369556-165.02.03-1290830 sayılı 

yazılarında; 

"186 ada, 12 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli II. Grup 
Sivil Mimarlık Örneği Taşınmaz Kültür Varlığıdır" şerhinin konulması istenmiştir. 
 

 T.C. Çanakkale Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 15.04.2021 
tarih E-30684734-230.04.02-1178594 sayılı yazılarında; 

İl Müdürlüğü yapılan nihai değerlendirme neticesinde; 
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“28/02/1995 yılından önce onaylanarak kesinleşen imar planı alanı (1991 yılı planı) 
geçerli olduğundan, bu plan ile ilgili olarak Kurumumuzca yapılacak herhangi bir işlem 
bulunmamaktadır. 
 
Yazımız ekinde gönderilen 1991 yılı onaylı imar planı sınırları dışında kalan, mevzuat 
şartlarına uyulmadan alındığı belirlendiği için mahkeme kararı ile iptal edilen 1995, 
2007 ve 2008 yıllarına ait imar planı sınırlarına uyulması, yeni ilaveler yapılmaması, 
1991 yılı planı ile 1995, 2007 ve 2008 yılları plan sınırları arasında kalan alanlardaki 
zeytinlik sahaların (meskun alanlar dahil) Özel Mahsul Alanı (Zeytinlik) olarak 
işaretlenmesi, bu alanlardaki yapılaşmanın 3573 sayılı Kanunun 20. maddesinde 
belirtildiği üzere altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma alanının zeytinlik 
alanın %10 unu geçmemesi gerektiğinin plan notlarına işlenmesi, 
 
Planın hazırlık ve askı aşamalarında İl Müdürlüğümüzce gerekli katkının sağlanması, 
askı süreçlerinin takip edilerek yazımızda belirtilen hususların kontrolünün sağlanması 
ve gerek duyulması halinde planla ilgili Belediye Meclisi ve imar komisyonu 
görüşmelerine katılım sağlanması için planlama süreçlerinde İl Müdürlüğümüz ile 
koordineli olunması” istenmiştir. 
 

 T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü 27.03.2020 
tarih E.80667 sayılı yazılarında; 

"İmar planlarında yol kamulaştırma sınırlarına uyulması, Karayolları Kenarına 
Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında belirtilen 
çekme mesafelerinin imar planlarında uygulanması gerekli görülmektedir." denilmiştir. 
 

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel 
Müdürlüğü 04.05.2020 tarih E.96234 sayılı yazılarında; 

30.04.2020 tarihinde Jeolojik Etüt Raporunun Bakanlıkça onaylandığı bildirilmiştir. 
 

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 

17.11.2020 tarih E-11968226-045.01-238772 sayılı yazılarında;  

"Plan notuyla bodrumlar ile çatı piyeslerinin KAKS (emsal) hesabına dahil edilmemesi 
yönünde hüküm getirilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla 13.07.2000 tarihinden 
sonraki herhangi bir zamanda söz konusu alanda olduğu gibi bodrumlar ile çatı 
piyeslerinin emsal hesabına dahil edilmeyeceğine yönelik "Bodrum katta ve çatı 
arasında kazanılan TAKS, KAKS hesabına dahil edilmeyecek, (....)" şeklinde bir imar 
planı hükmü getirilmesi ve buna göre yapı ruhsatı düzenlenmesinin mevzuata aykırı 
olduğu, ancak gerekli görülmesi halinde bodrum kat, çatı arası vb. ihtiyaç duyulan 
alanlarda dikkate alınarak yeniden bir emsal değeri belirlemenin mevzuatına uygun 
olarak imar planı değişikliği yapılması kaydı ile idarenin takdirinde olduğu, idarelerin 
yaptıkları hatalı işlemlerden geri dönebileceği, işlem tarihinde yürürlükte olan 
mevzuata aykırı olarak onaylanmış imar planına veya buna göre düzenlenmiş yapı 
ruhsatına dayanılarak yapının fiziki mevcudiyetine dair bir müktesep haktan söz 
edilemeyeceği prensiplerinden hareketle, imar mevzuatına aykırı olarak oluşturulan 
bir plan notu ve bu plan notuna dayanılarak düzenlenen tüm yapı ruhsatlarıyla ilgili 
aykırılıklara ilişkin öncelikle 2019/743 sayılı Mahkeme Kararının göz önünde 
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bulundurularak söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci 
maddesindeki usuller çerçevesinde giderilmesi, ayrıca Valiliğince de aykırılıkların 
giderilmesine yönelik gerekli takibin sağlanması” gerektiği belirtilmiştir. 
 
Sonuç olarak " bu kapsamda idarelerin konuya ilişkin ilgili kurumlarca tespit edilmiş 
hatalı işlemlerinden geri dönebilmesi için mutlaka mahkeme kararının beklenmesi 
gerekmediği, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince ve Çanakkale Valiliği (Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü) bilirkişilerince bodrum kat ve çatı arası piyeslerinin TAKS-
KAKS hesabına katılmadığının tespit edildiği dikkate alındığında ilgi 8a) yazımız 
doğrultusunda gerekli işlemlerin tesis edilmesi ve mevzuata aykırılığın giderilmesi 
gerektiği değerlendirmekte olup, tespitlere rağmen herhangi bir işlem 
yapılmamasından ilgili idarelerin sorumlu olacağı hususu" bildirilmiştir.  
 

 Ayvacık Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 29.09.2021 tarih 
ve E-88628242-754-33353443 sayılı yazılarında; 

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14.Haziran 2014 tarih ve 29030 Sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, EL-2 Tabloda belirtilen 
Eğitim Tesisleri için Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise alanlarının ileride ihtiyaç 
olabileceği düşünülerek değerlendirmeye alınması ve planlanması; 
 
Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi yerleşim alanlarında (Küçükkuyu Beldesinin 
tamamı, özellikle Mıhlı Mahallesi bölgesinde) artan çağ nüfusu ile birlikte ihtiyaçlar 
doğrultusunda ve ilgili İmar Kanunu gereği Özel İdare, Defterdarlık ve Köy 
Tüzelkişiliğine ait olan uygun yeni taşınmazların okul alanı olarak ayrılması ve bu 
nedenle kamulaştırma işlemi gerektirmeyecek(özel mülkiyet olmayan) taşınmazların 
değerlendirilmesi; 
 
Ülke genelinde okulların üzerinde yer alacağı arsa ve kaynak temininde büyük zorluk 
çekildiği ve söz konusu bölgede yakın bir süre zarfında eğitim-öğretim açısından 
yatırım planlaması yapılması gerektiği hususları ele alındığından eğitim alanında kalan 
mevcut arsalarımızın korunması, eğitim alanlarından çıkartılmaması veya başka 
parsellerle değiştirilmemesi, boyutlarının küçültülmemesi” istenmiştir. 
 

 Çanakkale Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 13.09.2021 
tarih ve E-30684734-230.04-2638968 sayılı yazılarında; 
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Denilmiştir. 

 
7.SENTEZ  
Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesinde yapılacak olan 1/5.000 Ölçekli Nazım ve 
1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına altlık oluşturabilmek için planlama alanına 
dair mevcut durum değerlendirmeleri, arazi gözlemleri, alanda yapılan jeolojik-
jeoteknik etüdlere göre alanın topografyası ve yerleşime uygunluk durumu, 
tescillenmiş ve korunması gereken sit alanları ile taşınmaz kültür varlıkları, alandaki 
doğal kaynaklar olarak nitelendirebileceğiz mevcut dere yatakları, zeytinlik vasfına 
sahip parseller ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen diğer veriler kullanılarak bir 
sentez çalışması yapılmıştır (Harita 17). 
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HARİTA 17. PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN SENTEZ ÇALIŞMASI 
 

8.PLANLAMA GEREKÇELERİ 
 

Küçükkuyu Belediye Meclisi tarafından 02.03.2016 tarih ve 33 sayılı kararı ile mevcut 
1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planında yapılan sayısallaştırma işlemlerinin uygunluğuna 
karar verilmiştir. 03.05.2007 tarihinde ise 24 sayılı karar ile 1/5.000 Ölçekli Nazım 
İmar Planında değişiklik yapılmasına dair karar alınmıştır. Bu karara karşı yapılan 
itirazlar üzerine 07.06.2017 tarih ve 2017/28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 sayılı kararlar ile 
itirazların reddine karar verilmiştir. Bahsi geçen kararların hatalı olarak alındığı ifade 
edilerek Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve 2017/38 sayılı kararı ile “1/5.000 
Ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılmasına dair ve 07.06.2017 tarihinde 
alınan itirazların reddi yönünde kararların iptaline ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar 
Planının değişiklikten önceki uygulamasının devam edilmek üzere yürürlüğe 
konulmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine Küçükkuyu Belediye Meclis üyeleri 
tarafından “imar planlarında değişiklik yapılmasının imar planı yapma usullerine tabi 
olduğu, imar planının iptali sonrasında önceki planların kendiliğinden yürürlüğe 
girmeyeceği, plan değişikliği içeren işlemlerin usul ve mevzuata aykırı olduğu” 
iddialarıyla iptali için dava açılmıştır. Dava sonucunda Küçükkuyu yerleşmesine ait 
imar planları Çanakkale İdare Mahkemesinin E:2018/1230, K:2019/743 sayılı kararı 
ile iptal edilmiş ve belde plansız kalmıştır.  
 
Ayrıca planlama alanındaki mevcut durum incelendiğinde daha önce yürürlükte 
bulunan imar planları doğrultusunda geliştirilen ulaşım, otopark ve teknik altyapı 
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alanlarının ihtiyaçlara cevap veremediği görülmektedir. Özellikle konut alanlarının 
çoğu ikincil konutlardan oluşması sonucu beldede yaz nüfusunun yerleşik nüfusun 
çok üzerine çıkmasıyla yol genişlikleri ve otopark alanların yetersiz kaldığı 
görülmektedir. 
 
Merkezdeki ticaret, konut ve turizm kullanımlarının bir arada olması, mevcut 
yerleşimlerin merkez etrafında yer seçmesi ile yoğun olarak kullanılan merkez; 
güneydeki kıyı bandı ve kenti çevreleyen zeytinliklerin sınır oluşturmasıyla sıkışmıştır. 
Merkezde 75 m²’ye kadar inebilen parsel büyüklükleri, bir de bu alanlardaki çekme 
mesafeleri düşünüldüğünde hem taleplerini karşılamamakta hem de meri mevzuata 
göre yapı yapamaz hale gelmektedir.  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu ile 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 
Kanun hükümleri uyarınca yapılaşmalar kısıtlanmakta ve yerleşimin gelişimine olanak 
vermemektedir.  
 
Mevcut derelerin yakın çevresine yapılan yerleşimler, yağışların çok olduğu 
dönemlerde taşkına maruz kalmaktadır.  
Enerji Nakil Hattı 2019 yılı öncesi yapılan planlarda göz önünde bulundurulmayıp, 
ENH Koruma alanları planlarda konut alanları olarak belirlenmiştir. Ancak bu alanlar 
derhal boşaltılmalı ve yeşil alan olacak şekilde yeniden planlanmalıdır.  
Güneyde kıyı, batıda ve kuzeyde 1. Derece Doğal Sit Alanlarının varlığı ve kentin 
çeperindeki zeytinlik araziler kentin batıda gelişmesini kısıtlamış ve gelişme yönünü 
doğuya çevirmiştir. Gelişme alanlarındaki yapılaşmalarda ise genelde tek ada tek 
parsel ve site düzeninde yapılar tercih edilmektedir. Bu durumda mevcut parsel 
büyüklükleri yetersiz kalmaktadır.  
 
Sonuç olarak bölgenin plansız kalması ve daha önceki yıllarda yapılan planların 
günümüz koşullarında ihtiyaç ve taleplere cevap verememesi, ayrıca yaşanan 
hukuksal süreç sonucu meri imar planının mahkeme kararı ile iptal edilmiş olması 
bölgenin kent planlama açısından yeniden ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu 
nedenle de bölgede yeni bir imar planı yapım sürecine girilmiştir. 
 

9.PLANLAMA KARARLARI 
 

Küçükkuyu yerleşmesi için üst ölçekli planlarla mekânsal ve işlevsel bir bütünlük 
sağlayarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, doğal, tarihi ve kültürel kaynakların 
rasyonel kullanımını, bölgenin ekolojik dengesinin korunması, konut, 
tarım(zeytincilik), ticaret, sanayi ve turizm gibi arazi kullanım kararlarında düzenli ve 
dengeli gelişiminin sağlanması, bölgenin sosyo-kültürel kimliğinin korunması ve 
geliştirilmesi dikkate alınarak planlama kararları oluşturulmuştur. 
Geliştirilen planlama kararları kapsamında; 
 
Öncelikli olarak İzmir-Çanakkale devlet karayolu kamulaştırma sahalarıyla bütünleşen 
ve yerleşmenin genel ulaşım gereksinimine cevap verecek bir trafik ve yaya ulaşım 
şemasının oluşturulması önemsenmiştir. Bu bağlamda; yerleşmenin otopark ihtiyacı 
meri mevzuat kapsamında değerlendirilmiş, imar adaları içerisinde yer alacak otopark 
alanları dışında genel kullanıma ilişkin otopark alanları kurgulanmıştır. 
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İmar planının iptalinden önce yürürlükteki imar planları doğrultusunda mevzuata 
uygun oluşturulmuş konut alanları, ticaret alanları, karma kullanım alanları, turizm 
alanları, Sosyal ve teknik altyapı alanları korunmaya çalışılmış olup, korunamayacak 
durumda olanlar için uygulama kolaylığı sağlayan plan hükümleri oluşturulmuştur. 
Planlama alanı içerisinde kalan mülkiyetler 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve 
Yabanilerinin Aşılatılması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmiş Şubat 1995 
öncesi meri durumda olan imar planları doğrultusunda gelişmiş yapı adaları 
korunmuş, Şubat 1995 yılı sonrası söz konusu yasaya aykırı şekilde imara açılmış olan 
zeytinlik alanlar ise meri mevzuatta belirtilen yapılaşma koşullarına göre yeniden 
planlanmıştır.  
 
Planlama alanı içerisinde bölgenin en temel kaynağı olan zeytinlik alanların öncelikli 
olarak korunması planın temel ilkesini oluşturmuştur. Bu planlama kararı ile hem 
kentin ekonomisine hem de kentin kimliğine katacağı değer açısından zeytinlik 
alanların korunup geliştirilmesi, mekânsal olarak yerleşme için önemli bir kullanım 
kararı olmuştur.  
 

DSİ tarafından hem Ilıca Deresi hem de Mıhlı Deresi için oluşturulmuş ıslah projesi 
plana yansıtılmış derelerin çevresinde oluşturulan açık yeşil alan ve parklarla denizden 
kuzeye doğru iç kesimlerin, yaratılan bu boşluk alanlarla hava sirkülâsyonu 
yaratılması sağlanmıştır. 
Planlama alanı içerisinde yer alan turizm alanları, oteller, Moteller, kamp alanları ve 
günübirlik alanlar geliştirilerek korunmuştur. 
Yine planlama alanı içerisinde mevcut eğitim alanları korunup, geliştirilmiş, yerleşme 
için eksik olan kreş ve anaokulu ulaşım imkânları dikkate alınarak planlanmıştır. 
Yine yerleşim için eksik olan kültürel tesis alanları ve sağlık tesisi alanları hizmet 
bölgelerine göre planlanmıştır. 
 
Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce tescil edilmiş yapılar plana 
yansıtılmış, plan kararları ile koruma koşulları belirlenmiş ve güncel gereksinimler 
doğrultusunda işlevlendirilmiştir. Bu yapıların çevresindeki parsellerde yapılacak ve 
uyulacak hususlar plan hükümleri ile karar altına alınmıştır. 
Yerleşmenin ihtiyaç duyduğu açık pazar alanları, oto terminal alanı, ibadet alanları ve 
idari tesis alanları da nüfus öngörüleri doğrultusunda planlanmıştır. 
Yerleşme içerisindeki ağaçlık alanlar korunmuş, yerleşmenin yeşil dokusunun 
oluşturulması ve imar parselleri içerisinde oluşturulacak ağaç dokuları için ise 
planlama hükümleri getirilmiştir. 
 
Planlama çalışmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulmuş olan ve 
hukukileştirilmiş olan “Kıyı Kenar Çizgisi” aynı şekilde planlara yansıtılmış 1991 onaylı 
imar planlarında öngörülmüş olan kıyı kenar çizgisinden 20 metrelik yapı yaklaşma 
mesafesi de korunmuştur. 
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10.NÜFUS PROJEKSİYONU 
 

Küçükkuyu Beldesi planlama alanı sınırları içerisindeki mahalleler Gökçetepe 
Mahallesi, Sahil Mahallesi ve Mıhlı Mahallesidir. Planlama alanının nüfus projeksiyonu 
hesaplanırken bu mahallelerin geçmiş yıllardaki nüfusları ele alınmıştır. Ancak 
mahallelerin 2007 yılı öncesi nüfus verilerine erişilemeyip 2007’den önceki nüfusları, 
mahallelerin yıllık nüfus artış hızları ortalaması temel alınarak hesaplanmıştır.  
 
Projeksiyon nüfus hesaplanırken doğrusal, logaritmik, bileşik faiz ve üstel yöntemler 
kullanılmıştır. Yapılan hesaplamalara göre planlama alanının 2040 yılı projeksiyon 
nüfusu doğrusal yönteme göre 13.103 kişi, logaritmik yönteme göre 25.390 kişi, 
bileşik faiz yöntemine göre 26.031 kişi ve üstel yönteme göre ise 25.940 kişi olarak 
bulunmuştur. Son durumda tüm yöntemlerin ortalaması 22.616 kişi olarak 
saptanmıştır. 
 
Planlama alanını da kapsayan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli 
Çevre Düzeni Planında 2040 yılı Küçükkuyu Beldesi için projeksiyon nüfus ise 20.570 
kişi olarak öngörülmüştür. 
 
Planlama alanındaki mevcut arazi durumu ve gelişme eğilimleri değerlendirilerek, 
parsel büyüklükleri ve yapılaşma koşullarına göre alan kullanımları için analiz 
çalışmaları neticesinde önerilen nüfus büyüklüğü ise Tablo 23’de verilmiştir.  
 

TABLO 23. PLANLAMA ALANI 2040 YILI PROJEKSİYON NÜFUS 
BÜYÜKLÜKLERİ 

YAPILAŞMA KOŞULLARI 
MİN. PARSEL 
BÜYÜKLÜĞÜ 

ALAN (ha) 
TOPLAM NÜFUS 

(kişi) 

MEVCUT KONUT  140,90  10.430  

GELİŞME 
KONUT 

0.10/0.20 500 m² 14,71 735 

0.15/0.30 500 m² 9,26 925 

0.20/0.40 500 m² 35,70 1.000 

0.25/0.75 500 m² 0,27 38 

0.30/0.60 500 m² 2,02 300 

0.30/0.90 500 m² 1,47 290 

ZEYTİNLİK 
ALAN 

0.10/0.20 
(%10 

yapılaşma) 
36,79 122 

TİCARET-
KONUT  

0.30/0.90 500 m² 2,21  440 

TOPLAM  243,33 14.280 
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TABLO 24. PLANLAMA ALANI 2040 YILI PROJEKSİYON NÜFUS 
YOĞUNLUKLARI 

ALAN 
KULLANIMLARI 

YOĞUNLUK ARALIKLARI 
ALAN 

BÜYÜKLÜĞÜ 
(ha) 

ÖNERİ 
NÜFUS 
(kişi) 

MEVCUT KONUT 
Düşük Yoğunluk (51-150 

Kişi/ha) 
140,90 10.430 

GELİŞME KONUT 
Düşük Yoğunluk (51-120 

Kişi/ha) 
63,43 3.288 

ZEYTİNLİK ALAN Düşük Yoğunluk 36,79 122 

TİCARET-KONUT 
 

2,21 440 

TOPLAM 243,33 14.280 

 
Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında 2040 
yılı için öngörülen nüfus 20.570 kişi, nüfus projeksiyonu hesaplamada kullanılan 
yöntemlerin ortalaması 22.616 kişi ve planlama alanında yapılan mevcut durum 
değerlendirmeleri ile mekânsal analiz çalışmaları sonucu önerilen nüfus 14.280 kişi 
olarak belirlenmiştir. Bu hesaplamalardan hareketle planlama alanı için 2040 yılı 
projeksiyon nüfusu 20.000 kişi olarak kabul edilmiştir.  
Planlama alanında öngörülen 20.000 kişilik nüfusun 3194 sayılı İmar Kanununun 
"Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği" ile belirtilen donatı standartlarına göre ihtiyacı 
olan mekânsal kullanımların büyüklükleri ve Uygulama İmar Planında öngörülen 
büyüklükleri karşılaştırmalı olarak Tablo 25’te verilmiştir.  
 

TABLO 25. MEKÂNSAL STANDARTLARA GÖRE GEREKEN VE PLANLANAN 
SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI 

Sosyal ve 
Teknik 
Altyapı 
Alanları 

Yönetmelik 
Standartları 

(kişi/m²) 

Asgari Alan 
Büyüklükleri 

(m²) 

20.000 Nüfus 
Projeksiyonuna 

Göre Gerekli 
Alan (m²) 

Planlanan 
Sosyal ve 

Teknik 
Altyapı 
Alanları 

(m²) 

Planlanan 
Sosyal ve 

Teknik 
Altyapı 
Alanları 

(kişi/m²) 

Anaokulu 0,50 1.500-3.000 10.000 7.704 0,39 

İlkokul 2,00 5.000-8.000 40.000 12.305 0,62 

Ortaokul 2,00 6.000-10.000 40.000 11.640 0,58 

Lise 2,00 6.000-10.000 40.000 4.289 0,21 

Sağlık 
Tesisi 

1,50 750-2.000 30.000 17.257 0,86 

Sosyal ve 
Kültürel 
Tesis 

0,75  15.000 16.729 0,84 

İbadet 
Alanı  

0,50 1.000 10.000 3.294 0,16 
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Açık ve 
Yeşil 
Alanlar 

10,00  200.000 312.606 15,63 

Teknik 
Altyapı  

1,00  20.000 2.240 0,11 

Tabloya bakıldığında; planlama alanında önerilen sosyal ve teknik altyapı alanlarının 
bazılarının kişi başına düşen alan büyüklüklerinin, yönetmelik standartlarının altında 
kaldığı görülmektedir. Ancak planlama alanı bir turizm beldesi olduğundan bölgedeki 
konutların çoğu ikincil konut(yazlık) kullanımındadır. Ayrıca Küçükkuyu yerleşmesinin 
sahip olduğu nüfus irdelendiğinde; daha çok +50 yaş üstü emekli nüfusun çoğunluklu 
olduğu analiz edilmiştir. Buna bağlı olarakta planlama alanındaki sosyal ve teknik 
altyapı alanları, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda ve asgari alan büyüklükleri temel 
alınarak önerilmiştir. Planlama alanı içerisindeki zeytinlik alanların yoğunluğu(planlı 
alanların %20’si) imar uygulaması konusunda sorunlar yaratacağından geriye kalan 
alanların %20 oranındaki gelişme alanlarında sosyal ve teknik alt yapı alanlarının 
ayrılmasını zorlaştırıcı bir özellik göstermektedir.  
Bu mekansal kısıtlılıklar Belediyeyi imar planının uygulanması aşamasında; sosyal 
donatı alanlarını oluşturan DOP(Düzenleme Ortaklık Payı) oranlarını imar mevzuatında 
belirtilmiş olan yüzde değerinin çok üzerinde olması yoğun kamulaştırmalar 
gerektireceğinden kamu zararı sorunu ile karşı karşıya getirecektir.  Bu nedenle de 
yaz nüfusu düşüldüğünde ve emekli nüfusun yoğunluğu göz önüne alındığında imar 
planında ayrılmış olan sosyal ve teknik alt yapı alanlarını sabit nüfus için yeterli hale 
gelecektir. 
 
Küçükkuyu Beldesi plan çalışmasına konu alanın kentsel kullanımlarının alan dağılımı 
Tablo 26’da verilmiştir.  
 

TABLO 26. KÜÇÜKKUYU BELDESİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR 
PLANI ALAN DAĞILIMI TABLOSU 

KENTSEL KULLANIM ALANLARI 
Oran 
(%) 

ALAN 
(m²) 

ALAN 
(ha) 

KENTSEL 
YERLEŞİM 
ALANLARI 

GELİŞME 
KONUT 
ALANLARI 

GELİŞME KONUT 
ALANLARI 

14,99 636.234 63,62 

MEVCUT 
KONUT 
ALANLARI 

MEVCUT KONUT 
ALANLARI 

33,19 1.408.963 140,90 

KENTSEL 
ÇALIŞMA 
ALANLARI 

SANAYİ 
ALANI 

KÜÇÜK SANAYİ 
ALANI 

0,36 15.245 1,52 

KAMU 
HİZMET 
ALANLARI 

BELEDİYE HİZMET 
ALANI 

0,10 4.122 0,41 

İDARİ HİZMET ALANI 0,12 4.908 0,49 

TİCARİ 
ALANLAR 

TİCARET ALANI 2,05 87.231 8,72 

TİCARET-KONUT 
ALANI 

0,52 22.139 2,21 

TİCARET-TURİZM 
ALANI 

0,09 3.723 0,37 
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PAZAR ALANI 0,22 9.519 0,95 

KENTSEL 
ÇALIŞMA 
ALANLARI 

AKARYAKIT VE 
SERVİS 
İSTASYONLARI 

0,13 5.675 0,57 

TURİZM 
ALANLARI 

TURİZM 
ALANLARI 

OTEL ALANI 2,98 126.479 12,65 

GÜNÜBİRLİK TESİS 
ALANI 

0,24 10.295 1,03 

SOSYAL 
ALTYAPI 
ALANLARI 

EĞİTİM 
TESİSLERİ 
ALANI 

ANAOKUL ALANI 0,18 7.704 0,77 

İLKOKUL ALANI 0,29 12.305 1,23 

ORTAOKUL ALANI 0,27 11.640 1,16 

LİSE ALANI 0,10 4.289 0,43 

SAĞLIK TESİS 
ALANLARI 

SAĞLIK TESİS ALANI 0,41 17.257 1,73 

SOSYAL VE 
KÜLTÜREL 
TESİS 
ALANLARI 

KÜLTÜREL TESİS 
ALANI 

0,29 12.371 1,24 

SOSYAL TESİS ALANI 0,10 4.358 0,44 

KREŞ, GÜNDÜZ 
BAKIM EVİ 

0,17 7.232 0,72 

KAPALI SPOR TESİSİ 
ALANI 

0,22 9.273 0,93 

İBADET 
ALANLARI 

CAMİ 0,08 3.294 0,33 

AÇIK VE 
YEŞİL 
ALANLAR 

PARKLAR VE 
AÇIK 
ALANLAR 

PARK 7,36 312.606 31,26 

AĞAÇLANDIRILACAK 
ALAN 

0,23 9.783 0,98 

BUGÜNKÜ 
ARAZİ 
KULLANIMI 
DEVAM 
ETTİRİLEREK 
KORUNACAK 
ALANLAR 

BUGÜNKÜ 
ARAZİ 
KULLANIMI 
DEVAM 
ETTİRİLEREK 
KORUNACAK 
ALANLAR 

ZEYTİNLİK 8,67 367.948 36,79 

ULAŞIM VE 
TEKNİK 
ALTYAPI 
ALANLARI 

TEKNİK 
ALTYAPI 
ALANLARI 

TRAFO ALANI 0,05 2.240 0,22 

DERE 0,20 8.345 0,83 

ULAŞIM 
ALTYAPI 
ALANLARI 

TERMİNAL ALANI 0,05 2.304 0,23 

YOLLAR 26,33 1.118.031 111,80 

TOPLAM 100 4.245.513 424,55 
 

Küçükkuyu yerleşmesine ilişkin 2040 yılı nüfus ve mekânsal projeksiyonlar 
irdelendiğinde; yerleşmenin kuzeyi ve batısı “Doğal Sit Alanları” ile çevrelenmiş, 
doğusu Mıhlı Çayı ve güneyi ise Ege Denizi ile sınırlandırılmış bir yerleşmedir. 
Planlama alanındaki “Zeytin Alanları”nın varlığı ve tabi olduğu yasal mevzuat gereği 
kullanım alanlarının kısıtlılığı da dikkate alındığında hem nüfus hem de alansal olarak 
geliştirilmesi kısıtlanmıştır. Bu nedenle de imar planında mevcut konut, gelişme konut 
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alanları ve kontrollü yapılaşmaya açılan alanlar hedeflenen nüfusu bile barındıracak 
durumda değildir. Bu nedenle verilen planlama kararları ile yerleşmenin 
geliştirilmesinden öte daha çok yerleşmenin tüm sahip olduğu kıymetli dokusu ile 
birlikte korunması hedeflenmiştir. 
 
Sonuç olarak Küçükkuyu (Ayvacık) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan 
Hükümleri ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri aşağıda 
verilmiştir:
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1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ 
 

1. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda; 
 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, 
 2872 sayılı Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, 
 5728/4086/3573 Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Araştırılması 

Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikleri, 
 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, 
 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili 

Yönetmelikleri, 
 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, 
 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili 

Yönetmelikleri, 
 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 26.10.1983 ve 18203 Sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan “Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği”,  
 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikleri, 
 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun,(Bu Kanun kapsamında, planlama 

alanında yer alacak her türlü yapıda ve çevre düzenleme kararlarında, 
Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulması zorunludur.) 

 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,  
 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve bu Kanunlara dayalı olarak çıkarılan 
tüm Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine, 

 167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu ve Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve 
Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik,  

 22.02.2018 tarih ve 30340 ve 25.03.2021 tarih ve 31434 Sayılı Resmi 
Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ve Otopark 
Yönetmeliği Değişikliğine, 

 14.07.2007 tarih ve 26582 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik, 

 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği,  

 30.11.2000 tarih ve 24246 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe 
giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 

 19.12.2007 tarih ve 26735 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik, 

 05.12.2008 tarih ve 27075 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 

 06.06.2008 tarih ve 26898 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, 

 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği, 

 25.08.1988 tarih ve 19910 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, 

 04.06.2010 tarih ve 27601 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği,  
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 08.06.2010 tarih ve 27605 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı 
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik,  

 12.08.2013 tarih ve 28733 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik,   

 15.05.1997 tarih ve 22990 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler 
Hakkında Yönetmelik,  

 03.07.2017 tarih ve 30113 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 

 22.02.2020 tarih ve 31047 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik, 

 19.12.2007 tarih ve 26735 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren, 2007/12937 Karar Sayılı “Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik, 

 19.03.1971 Tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lağım 
İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik, 

 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri 
Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 

 07.01.1971 Tarih ve 20748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği-Teknik Usuller Tebliği, 

 Dere yatakları ve taşkın alanlarında 09.09.2006/26284 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan 2006/27 sayılı Başbakanlık genelgesi,  
Hükümlerine uyulması zorunludur. 

2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce 
30.04.2020 tarihinde onaylı “Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu”nun sonuç ve 
öneriler bölümünde belirtilen hususlara uyulması zorunludur. Söz konusu rapor 
ve eklerinde belirtilen önlem ve öneriler ile yerleşime uygunluk kriterleri imar 
planı çalışmaları için “plan notu” olarak kabul edilecektir. Bu raporda belirtilen 
sınırlar dışında kalan alanlarda Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanıp 
onaylanmadan yapılaşmaya izin verilemez. 

3. ÇED Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için “ÇED Olumlu Belgesi” veya 
“Çevresel Etkileri Önemsizdir” belgesinin alınması ve ÇED raporlarındaki 
taahhütlere uyulacaktır. 

4. Pis su çukurları kesinlikle deniz, akarsu ve göllere bağlanamaz ve boşaltılamaz.  
5. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez. 

Yapılaşmaya ilişkin ayrıntılar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 
düzenlenecektir.
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KÜÇÜKKUYU(AYVACIK) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN 
HÜKÜMLERİ 
 
GENEL HÜKÜMLER 
 

1. DAYANAK 

Bu plan ve hükümleri; 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Planlı 

Alanlar İmar Yönetmeliği ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Küçükkuyu 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esasları doğrultusunda hazırlanmıştır. 

   

Bu plan hükümlerinin amacı; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile 

mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya 

kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve 

toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere 

hazırlanmış olan üst ölçekli planlar ile uyumlu; yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, 

kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı 

veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı,  taşıt, yaya ve bisiklet 

yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanları, 

parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun 

altındaki kat adedi gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları ve diğer bilgileri 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile göstermek ve bu plan ile öngörülen 

yapılaşmanın hangi esaslar dâhilinde yapılacağını belirlemektir. 

 

2. PLANLAMANIN KAPSAMI  

Bu plan hükümleri Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı sınırları bütününü kapsar. 

  

3. PLAN NOTLARI VE HÜKÜMLERİN ÖNCELİĞİ 

İmar planı ile birlikte onanan, plan notları ve yapılaşma hükümleri, İmar Planındaki 

kayıt, lejant ve şekillerin uygulanmasını açıklamak üzere yazılmış olup; Planlı Alanlar 

İmar Yönetmeliğinden önce tatbik edilmesi gereken genel düzenleyici işlem 

niteliğindedir. 

Bu planın uygulanmasında; Planlı Alanlar Yönetmeliğinin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, 

sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde 

yer alan hükümlere aynen uyulması zorunludur. Söz konusu hükümlere aykırı 

uygulamalara gidilemez. Diğer hususlarda İmar Planında, plan notları ve yapılaşma 

hükümlerinde, belirlenmiş kurallara göre uygulama yapılır. 

 

4. PLAN BÜTÜNLÜĞÜ 

Küçükkuyu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan 

notları; plan açıklama raporu, plan notları ve plan paftaları ile beraber bir bütündür. 

 

5. GENEL HÜKÜMLER 

 
Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda; 
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 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, 
 2872 sayılı Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, 
 5728/4086/3573 Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Araştırılması 

Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikleri, 
 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, 
 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili 

Yönetmelikleri, 
 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, 
 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili 

Yönetmelikleri, 
 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 26.10.1983 ve 18203 Sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanan “Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği”,  
 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikleri, 
 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun,(Bu Kanun kapsamında, planlama 

alanında yer alacak her türlü yapıda ve çevre düzenleme kararlarında, 
Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulması zorunludur.) 

 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,  
 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi 

Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve bu Kanunlara dayalı olarak çıkarılan 
tüm Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine, 

 167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu ve Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve 
Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik,  

 22.02.2018 tarih ve 30340 ve 25.03.2021 tarih ve 31434 Sayılı Resmi 
Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ve Otopark 
Yönetmeliği Değişikliğine, 

 14.07.2007 tarih ve 26582 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik, 

 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği,  

 30.11.2000 tarih ve 24246 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe 
giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 

 19.12.2007 tarih ve 26735 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik, 

 05.12.2008 tarih ve 27075 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 

 06.06.2008 tarih ve 26898 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, 

 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği, 

 25.08.1988 tarih ve 19910 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, 

 04.06.2010 tarih ve 27601 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği,  

 08.06.2010 tarih ve 27605 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı 
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik,  
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 12.08.2013 tarih ve 28733 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik,   

 15.05.1997 tarih ve 22990 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler 
Hakkında Yönetmelik,  

 03.07.2017 tarih ve 30113 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 

 22.02.2020 tarih ve 31047 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik, 

 19.12.2007 tarih ve 26735 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren, 2007/12937 Karar Sayılı “Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik, 

 19.03.1971 Tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lağım 
İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik, 

 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri 
Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 

 07.01.1971 Tarih ve 20748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği-Teknik Usuller Tebliği, 

 Dere yatakları ve taşkın alanlarında 09.09.2006/26284 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan 2006/27 sayılı Başbakanlık genelgesi,  
 
Hükümlerine uyulması zorunludur. 
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce 
30.04.2020 tarihinde onaylı “Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu”nun sonuç ve 
öneriler bölümünde belirtilen hususlara uyulması zorunludur. Söz konusu rapor 
ve eklerinde belirtilen önlem ve öneriler ile yerleşime uygunluk kriterleri imar 
planı çalışmaları için “plan notu” olarak kabul edilecektir. Bu raporda belirtilen 
sınırlar dışında kalan alanlarda Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanıp 
onaylanmadan yapılaşmaya izin verilemez. 
 
ÇED Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için “ÇED Olumlu Belgesi” veya 
“Çevresel Etkileri Önemsizdir” belgesinin alınması ve ÇED raporlarındaki 
taahhütlere uyulacaktır. 
 
Pis su çukurları kesinlikle deniz, akarsu ve göllere bağlanamaz ve boşaltılamaz.  

 
6. YAPILAŞMA VE İMAR UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 

 
Yapılaşmaya İlişkin Genel Tanımlar; 

00.00 TAKS (Taban Alanı Katsayısı) belirtilen değerler max. 
00.00 KAKS (Kat Alanı Katsayısı) belirtilen değerler max. 

Yapı Nizamları: 
----- ön bahçe mesafesi (min) A = ayrık nizam 
----- yapı nizamı-kat adedi BL = blok nizam 
----- yan bahçe (min) B = bitişik nizam 
Yoğunluk için tek nizam öğesi belirtildiğinde (E=0.00) bu KAKS’tır. 
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Yençok = maksimum yapı yüksekliği veya kat adedini belirtir. 
 

Parsel bazında laboratuara dayalı sondajlı zemin ve temel etüdü yapılmadan 
mimari proje onayı yapılamaz. Doğal afet tehlikeleri, kitle hareketleri ve yüksek 
eğim açısından yapılaşma öncesi ve esnasında gerekli önlemler alınmadan yapı 
ruhsatı verilemez. 
 
Belediyesi bu imar planı kapsamındaki alanlardan uygun gördüğü yerlerde 
meclis kararı alarak yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması, yöresel 
malzeme kullanılması ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin 
zorunluluk getirmeye yetkilidir.(Özellikle Çanakkale-İzmir Karayoluna cepheli 
binaların rengine, cephe giydirmelerine, ticari işletme önlerindeki 
tentelerin(gölgelik) boyutlarını belirlemeye Belediyesi yetkilidir) 
Bu imar planı onayından önce ruhsat verilmiş yapılara yenileme ve tadilat 
ruhsatları ile yapı kullanma izinleri ruhsat aldıkları tarihteki imar durumu ve 
ilgili mevzuat üzerinden verilir. 
 
Bu imar planı onama sınırlarında kalan alanlardaki imar uygulaması, 
parselasyon ve 18. madde uygulama işlemleri belirli bütünlük taşıyacak şekilde 
etaplar halinde yapılabilir. Etap sınırlarını belirlemeye Belediyesi yetkilidir. 
 
Uygulama İmar planlarında gelişme alanlarındaki kadastral parsellerde; 3194 
sayılı İmar Kanunun 18. maddesi kapsamında uygulama yapılmadan inşaat 
ruhsatı verilemez.  
 
Kadastral yola cephesi olan ve mülkiyeti kamu kurumuna ait Resmi Kurum ile 
Sosyal Teknik altyapı alanlarına ilişkin olarak bu hüküm uygulanmaz. Hiç imar 
uygulaması görmemiş meskûn konut adaları ise tüm yapı adası bütününde 
parselasyon planı yapılmadan ifraz edilemez. 
 
Uygulama Plan kararları ile kadastral durum arasında 1-2 m ye kadar olan 
kaymalar hata kabul edilerek kadastral istikamet esas alınabilir.  
 
İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılmış alanlarda, Belediyesince 
hazırlanan imar parsellerinin değişikliğe konu olup yeniden kamuya terki 
gereken alan içermesi ve bu alanların kamuya bedelsiz terklerinin rızaen 
yapılması veya bağış edilmesi halinde inşaat emsalini 18. madde uygulaması 
sonucu oluşmuş parsel üzerinden vermeye ilgili Belediyesi yetkilidir.  
 
Taban alanı ve emsal hesabı, net imar parseli alanı üzerinden yapılacaktır.  
Meskûn alanlarda imar planı uyarınca kadastral parseller imar parseline 
dönüştürülmeden (yol terkleri, ihdas vb.) inşaat ruhsatı düzenlenemez.  
 
Maliklerinin talebi üzerine mevcut bitişik parsellerde, uygulamayı 
kolaylaştırmak ve birbirleri ile olan sınırlarının düzeltilmesine yönelik ifraz ve 
tevhit işlemlerinde, parsel sayısı değiştirilmemek kaydıyla, bu plan 
hükümlerinde bahsedilen asgari ifraz şartları aranmaz. 
 



85 
 

Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç uygulama imar planına göre kat adedi 3 
olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise 
asansör tesisi zorunludur. İskân edilen ve ortak alan bulunan bodrum katlar 
dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur. 
Diğer hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uyulacaktır. 
 
Konut alanlarında kalsa dahi parsellerin konut binası yapılıncaya kadar açık 
otopark, bahçe düzenlemesi ve peyzajı yapılarak kullandırılmasına Belediyesi 
yetkilidir. 
 
İmar planında verilen inşaat hakları en fazla yapı hakkını gösterir olup verilen 
imar hakkının, kat adedinin bir bölümü ya da tamamı kullanılabilir. İmar 
planında gösterilen kat adedinden eksik kat yapılabilir.  
03.07.2017 tarihinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da 6306 sayılı yasaya 
göre riskli alan kapsamına alınmış olup, maliklerin en az üçte ikisi ile noter 
onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olup yapı ruhsatı 
düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri, müktesep hakların korunması 
amacıyla talep edilmesi halinde 01.10.2017 tarihinden önce yürürlükte olan 
Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır. 
 
03.07.2017 tarihinden önceki mevzuata göre ve mevzuatına uygun olarak 
kısmen veya tamamen yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında, imar 
planında aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla, yapı yaklaşma mesafeleri, 
kotlandırma, arka bahçelerin tesviyesi ile parsel dışına taşmamak kaydı ile açık 
ve kapalı çıkmaları mevcut teşekküle göre belirlemeye Belediyesi yetkilidir. 
Bu durumda, yan bahçe mesafeleri ve açık ve kapalı çıkma ölçüleri parselin 
sağında ve solunda bulunan mevzuatına uygun mevcut binaların yan bahçe 
mesafesine ve bu mesafe içinde yapılan açık ve kapalı çıkmalara uygun olarak 
verilir. Arka bahçe mesafeleri ve bu mesafe içinde yapılacak açık ve kapalı 
çıkmalar; bitişik nizam yapı adalarında mevcut teşekküle, ayrık nizam yapı 
adalarında ise bitişiğindeki komşu parsellerin yapılaşmasına uygun olarak 
belirlenir. Kotlandırma ve arka bahçelerin tesviyesi komşu parsellerdeki 
uygulamalara göre yapılır. Ancak bu maddede ifade edilen çıkma ve bahçe 
mesafelerine ilişkin hususlarla ilgili olarak mevcut bina bulunmayan komşu 
cephelerde mer’i plan ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilmiş 
hükümlere uyulur. 
 
Arka bahçe mesafelerini belirlemede “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”nde 
belirtilen hususlara uyulacaktır.  Ancak mevcut teşekkülde; imar planı gereği 
oluşacak yeni yapılaşmalarda bina derinliği ortalaması 10.00 metrenin altına 
düştüğü durumlarda arka bahçe mesafesi minimum 2.00 metre olmak 
koşuluyla bina derinliği 10.00 metreye tamamlatılarak imar durumu tanzim 
edilebilir. Mevcut parsel oluşumu nedeniyle bina derinliğinin 10.00 metrenin 
altına düşmesi ruhsat düzenlenmesine engel bir durum değildir. 
Köşe parsellerde; inşaat cephesi kurtarmayan durumlarda komşu parselle ikiz 
nizam yapılanmaya gidilmesi zorunludur. 
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Ayrık Nizam imar adalarında cephe genişliğini sağlamayan parsellerde adanın 
yapılaşma durumuna göre komşu parselle ikiz nizam uygulamaya gidilebilir.  
Aynı yoldan cephe alan parsellerin zemin kat yükseklikleri birbirine eşit 
olacaktır.  
 
Kombi ve klima üniteleri ön cepheden görülmeyecek şekilde yerleştirilecek ve 
klima yapılması durumunda klima yerleri projede gösterilecektir. (örneğin; 
balkonda ve çatıda gösterilmesi durumunda gizleyecek şekilde aparatlarla 
saklanacak) klima yerlerinin dış cephede yapılması durumunda aynı hizada ve 
binanın renk ve malzemelerine uygun malzeme ile kapatılacaktır. Yola bakan 
açık çıkmalara kombi konulamaz.  
 
Yağmur olukları dış cephe ile uyumlu renkte olacaktır. Mümkünse gizli olarak 
yapılacaktır. Sokakta mevcut olması durumunda yağmur suyu şebekesine 
bağlanacaktır. Zemin katın ticaret alanı olarak kullanılması durumunda tabela 
yerleri binaya dik konumda dışarıya çıkıntılı olmayacak, tabela yerlerinin 
projede gösterilmesi zorunludur.  
 
Anten yerleri merkezi sistem ve mümkün olduğu kadar çatının görünmeyen 
yerinde yapılacaktır. Güneş enerjisi yapılması durumunda merkezi sistem 
yapılacak ve paneller çatı eğimi ile uyumlu olacaktır. Merkezi sistem anten 
yerleri ve güneş enerji yerleri projede belirtilecektir.  
 
Binalarda yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra; binaların görsel 
bütünlüğünü sağlamak kaydıyla, kat irtifakı/mülkiyeti yönetim planına hüküm 
koymak veya site/apartman genel kurul kararı veya kat maliklerinin salt 
çoğunluk kararı alınarak ve bunu belgelemek koşuluyla, yapıya herhangi bir 
yük getirilmeksizin binaların açık balkonları iç duvar yıkılmadan sadece katlanır 
cam ile kapatılabilir.  
 
Binalarda çatı ve çekme katı yapılamaz. Plan üzerinde belirtilmiş olan kat 
dışında çatı örtüsü hariç hiçbir kat yapılamaz. 
 
Planlama alanı içerisinde subasman kotu Yönetmeliğe göre belirlenecektir. 
Zemin kat taban seviyeleri, binaların kot aldığı cephesinde (±0.00) kotunun 
altına düşemez ve belirlenen subasman kotunun üzerine çıkamaz. Her koşulda 
azami bina yüksekliği aşılmamak kaydı ile binaların yol cephesinde kalmayan 
kısımlarında ve iki yoldan cephe alan binalarda komşu parsellerdeki yapılaşma 
ile uyum sağlayacak şekilde kot belirlemeye Belediyesi yetkilidir.  
 
Eğimli arazilerde yer alacak yapılarda ortalama kot belirlemeye Belediyesi 
yetkilidir. 
 
Civarındaki yol kırmızı kotları dikkate alınarak arazi ortalama kotu üzerindeki 
kotlarda kazı, altında kalan kotlarda dolgu ve bunları sağlamak amacıyla parsel 
sınırlarında istinat perdeleri oluşturulabilir. Bu perdelerin görünen yüksekliğini 
belirlemeye Belediyesi yetkilidir.  
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±2 metre kazı-dolguların kabulüne Belediyesi yetkilidir. 
 
Plan genelinde gösterilen; ada orta çizgileri ve mahreç sembolleri şematik 
olup, ada orta çizgileri ve mahreç sembolleri sadece yapı adasının mahreç 
alacağı yönü belirtir. Ada orta çizgisi belirlemelerinde kadastral durum dikkate 
alınacaktır. 

 
Mükteseplikler: 

 Bu plan yürürlüğe girmeden önce 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili 
yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak ruhsat alıp tamamlanmış 
yapıların kazanılmış haklar saklıdır. Bu ruhsat doğrultusunda iskân 
verilir. Binanın yıkılıp yeniden yapılanması durumunda yeni plan 
şartları geçerlidir. 

 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 3. Maddesine göre; Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce imar planı ve mevzuatına uygun olarak 
verilen ruhsat ve izinler geçerlidir 

 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 11.Maddesi(Ek: 09.07/.2008-
5784/25 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı (inşaat) 
ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen 
ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal 
gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün 
belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni 
gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden 
itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili 
mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici 
olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili Belediyeden 
dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması 
halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması 
herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı 
alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce 
yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. 

 

Koruma Alanları: 
Planlama alanında yapılacak her türlü hafriyat alımında herhangi bir kültür 
varlığına rastlanması halinde 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu 
gereği ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna haber verilmesi 
zorunludur. 
 
Planlama alanı kapsamında; Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Koruma 
Kurulunca belirlenmiş olan koruma alanlarında 2863 sayılı Kültür Varlıklarını 
Koruma Kanunu, Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun İlke 
Kararları ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları 
geçerlidir. Bu alanlarda kalan parsellerde hazırlanacak projeler Koruma 
Kurulunca uygun bulunmadan uygulamaya geçilemez.  
 
Tescilli taşınmaz kültür varlıklarına komşu ve aralarından yol geçse dahi cephe 
veren parsellerdeki her türlü yapılaşma, imar uygulaması, proje vb. 
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uygulamalar öncesinde Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
uygun görüşünün alınması zorunludur. 
 
Planda yer alan tescilli parsellerde yapılacak her türlü uygulamalarda 
Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü alınması zorunludur. 
Enerji nakil hattı altında kalan yapı adalarında “Kuvvetli Akım Tesisler 
Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Enerji nakil hatları altında kalan 
parsellerde inşaata başlamadan önce ilgili kurumdan görüş alınması 
zorunludur. 
 
“Enerji Nakil Hatları(ENH)” koruma kuşaklarında gezinti yolları, büfeler, oturma 
yerleri, meydan vb. düzenlemeler yapılamaz. 
 
Enerji nakil hattı altında kalan alanlarda “Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” 
nde belirtilen hususlara uyulacaktır.  
 
Enerji nakil hatları ve hat emniyet sahaları(gabari alanları-genişlikleri)altında 
kalan veya yer alan kullanım alanları, yapı adaları ve imar parsellerinde; ilgili 
mevzuat, kanun ve yönetmelik - kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği  - 
hükümleri açısından yapı yapılmasına ilgili kurum ve/veya kuruluştan alınacak 
uygun görüş doğrultusunda izin vermeye belediyesi yetkilidir. Bu durumda 
yapılaşma şartları ile ilgili kat âdeti, en çok yapı yüksekliği, yapı yaklaşma 
mesafesi; ilgili kurum veya kuruluş tarafından belirlenerek, imar planında 
aksine bir yapılaşma şartı bulunsa dahi, belediye tarafından ilgili kurum veya 
kuruluşun görüş ve yapılaşma koşulları doğrultusunda yapılaşmaya izin 
verilecektir. Söz konusu kullanım alanları ve yapı adalarında bulunan herhangi 
bir parsel için ilgili kurum veya kuruluşun olumsuz görüş vermesi durumunda; 
bu parsel alanında kesinlikle herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. 
 
DSİ tarafından korunması gerektiği tespit edilen dere yataklarında veya 
güzergâhlarında ilgili kurumların görüşüne göre işlem tesis edilir.   
Ilıca Deresi ve Mıhlı Deresine ilişkin olarak DSİ tarafından hazırlanan Dere Islah 
Hattı Projesine ve proje koşullarına uyulması zorunludur. 
 
Plan alanı içerisinde yer alan İzmir-Çanakkale devlet karayolu içersinde yapılan 
düzenlemeler gösterimseldir. Yol içi düzenlemeler Karayolları Genel 
Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir. 
 
Karayollarından giriş ve çıkış yapılan yapı alanlarında, “Karayolları Kenarında 
Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. 
Gerekli durumlarda ilgili kurumdan yol geçiş izin belgesi alınacaktır. 
15.05.1997 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Kenarında Yapılacak Ve 
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikten önce onaylanmış imar planlarındaki 
yapı yaklaşma mesafeleri korunacaktır. 
 
Karayolundan cephe alan konut dışı fonksiyona sahip parsellerin çekme 
mesafeleri, ruhsat alma aşamasında ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 
alınacak görüşe göre düzenlenecektir. 
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Karayolu kenarında yer alan Akaryakıt ve LPG İstasyonlarında Yönetmelikte 
belirtilen kavşak mesafelerine, cephe hatlarına ve parsel derinliklerine 
uyulacaktır.  
 
Karayolları Kamulaştırma sınırı içersindeki yol düzenlemeleri gösterimsel olup, 
uygulama karayollarınca oluşturulacak proje doğrultusunda yapılacaktır. 
 

Peyzaj düzenlemeleri: 
 

Plan onama sınırları içinde yeni yapılaşmalarda parseller içinde çapı 20 cm’den 
büyük ağaçlar korunacaktır. Belediyesi’nce uygun görülmesi koşuluyla zorunlu 
durumlarda kesilen(zeytin ağaçları hariçtir) her 1 adet ağaç için parsel içinde 
uygun yerlere 1 adet ağaç dikilecektir. Kesilen her ağaç için yeni bir ağaç 
dikilmeden iskân izni verilmez.  
 
Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık, spor, sanayi, depolama 
gibi kentsel kullanım alanlarında kalan parsellerin, binanın zemine oturduğu 
alanın dışında kalan alanın her 30.00 m2’si için Belediyesi’nce belirlenecek 
standartlarda bir ağaç dikilir. Gelişme Alanları ve Özel Uygulama Alanlarında 
imar planında 5 metre ve daha fazla çekme önerilen yapı adalarında ilgili 
Belediyesince yapı adası boyunca yeşil kuşak oluşumunu yönlendirici peyzaj 
projesi düzenlenmesi esastır. Ağaçların öncelikli olarak bu alanlara dikiminin 
yapılması sağlanacak olup parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde; 
hesaplanan sayıda ağaç, Büyükşehir veya ilgili idarelerce önerilerek 
Belediyesince uygun görülen bir alana dikilir ya da Belediyesinin belirleyeceği 
ağaç bedeli ağaç dikmek amaçlı olarak bir hesaba yatırılır. Bu işlemlere ilişkin 
hazırlanacak olan usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar 
yönetmelik maddeleri geçerlidir. 
 
Ruhsat başvurusunda mimari proje dosyasına Vaziyet planı ile birlikte ağaç 
rölevesi eklenecek ve ağaç zayiatı %10 u geçmeyecek şekilde vaziyet planı 
hazırlanacaktır. İçerisinde zeytin ağacı bulunan parsellerde ağaç transferi 
gerektiği durumda, zeytincilikle ilgili yönetmeliğe göre işlem yapılacaktır. 
Belediyeden izinsiz ağaç kesimine ve yer değişikliği yapılamaz ve Peyzaj projesi 
tamamlanmadan iskân izni verilemez. 
 
Plan sınırları içerisindeki yetişkin ağaçlar kesilmeyecektir. Ağaç varlığı 
dolayısıyla tretuvar, otopark çizgileri değişebilir, tretuvar genişletilip, 
daraltılabilir. Ağaç varlığına zarar verici hiçbir faaliyete izin verilemez. Yetişkin 
ağaçların kesilmesinde zorunluluk olanlarda, Belediyeye başvurularak ilgili 
teknik elemanların raporuna göre Belediye denetiminde kesim yapılacaktır. 

 
ÇATILAR-ÇEKMELER-ÇIKMALAR VE KAT YÜKSEKLİKLERİ 
 

Çatılar: 
Tüm binalarda çatı yapılması mecburidir.   
Çatı şekli; beşik, kırma veya tonoz çatı yapılabilir. Özellik arz eden binalar 
dışında teras çatı yapılamaz. Özellik arz eden binalar için mimari projenin, (3D 
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vb.), çevresiyle ilişkisi analiz edilip, gerekçelerini açıklayan rapor ile birlikte 

Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne sunulması zorunludur. 
 
Konut kullanımlı müstakil binalar (dubleks ve tripleks) dışında, çatı arasında 
özel mülkiyete konu bağımsız birim ya da son kat bağımsız birim ile irtibatlı 
çatı piyesi yapılamaz. Çatıda; binanın zorunlu ortak müştemilatları, asansör ile 
ilgili mekânlar, tesisat odası vb. müştemilatlar yapılabilir. Çatıdan ana 
merdivene kapı açılabilir. Çatı, arasında müştemilatların özelliğine göre 
betonarme, yığma ya da çelik konstrüksiyon olarak inşa edilebilir. Çatılarda su 
ve ısı izolasyonu yapılması şarttır.  
İki kat (dubleks) veya üç katlı (tripleks) müstakil konut yapılarında en fazla 
mahya yüksekliği 3.50 metreyi geçmemek ve ilgili yönetmelik hükümleri içinde 
kalmak şartıyla çatı meyili ve şekli serbesttir.  
 
Bina çatılarında parapet yapılıp yapılmayacağı konusunda karar vermeye 
çevrenin özellikleri de gözetilerek Yönetmelikte belirtilen koşullara uyulacaktır. 
Bitişik ve ikiz ayrık nizam binalarda mevcut durum emsal alınacaktır.  
 
TS863 şartlarına uygun olarak yapılan asansör kuleleri çatı örtüsünü (max. 2 
m.) aşabilir. Merdiven evi ve ışıklıklar ise çatı üst noktasını 50 cm. aşabilir. 
Duman ve hava bacaları ile asansör kuleleri hariç olmak üzere çatı üzerine 
hiçbir çıkma ve çıkıntı yapılamaz.   
 
Bitişik nizam yerleşmelerde çatı meyili komşu parsele doğru yapılamaz. Ayrık, 
ikiz ayrık nizamlarda çatı şekli yola, yan ve arka bahçelere dik mahya 
olmayacak şekilde düzenlenir. 
 
Enerji üretim panelleri çatı örtüsü olarak kullanılabilir.   
 
Çatı hükmüne bağlı olmayan yapılar; dini yapıların kule, kubbe ve minare gibi 
kısımların çatı örtüsü ile tarihi ve mimari değeri olan yapılar ile bu yapılarla 
aralarından yol geçse dahi komşu olan ve bu yapıların koruma alanı sınırları 
içerisindeki parsellerde yapılması planlanan yapılar ile kamu yararı içerikli 
yapıların yeni yapılacak ve tadil edilecek çatı örtüleri bu kayıtlara tabi değildir.  
 
İmar planında belirtilen kat adedinden az kat yapılması ve birden fazla 
bağımsız bölüm bulunan yapılarda; eksik bırakılan kat yerine alt katla bağımlı 
veya bağımsız piyes yapılamaz. 

 
Çekmeler: 
 

Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe çekme mesafeleri ile kamusal 
alanlara komşu olan bahçe çekme mesafeleri en az 5.00 metredir. Mevcut 
ruhsatlı teşekküle göre ön bahçe çekme mesafesini belirlemeye Belediyesi 
yetkilidir.   
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Yan bahçe çekme mesafesi en az 3 metre olup, iskân edilen bodrum katları da 
dâhil, dörtten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre 
artırılır.   

 

Arka bahçe mesafeleri Yönetmelikte tariflendiği şekilde uygulanacaktır. Ancak 
mevcut teşekkülde; imar planı gereği oluşacak yeni yapılaşmalarda bina 
derinliği ortalaması 10.00 metrenin altına düştüğü durumlarda arka bahçe 
mesafesi minimum 3.00 metre olması şartıyla, bina derinliği 10.00 metreye 
tamamlanacak şekilde imar durumu tanzim edilebilir. Ancak bina derinliğinin 
10.00 metreden az olması durumu ruhsat düzenlenmesine engel değildir.  
İmar planında Yençok önerilen yapı adaları içerisinde yapılacak olan bir ve 
birden fazla binalar arasındaki yan ve arka bahçe çekme mesafeleri yapılacak 
kat adedine göre belirlemeye Belediyesi yetkilidir.  
 

Çıkmalar: 
Tüm cephe boyunca olmamak ve zemin katta kendi parsel sınırları dışına 
taşmamak üzere; cepheye hareket vermek ve cephe düzenlemeleri için 20 
(yirmi) cm.’ye kadar çıkma yapılabilir. Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden 
veya tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şakuli mesafesi en 
az (2.40) m. olacaktır.  

 

Bu plandan önce mevzuatına uygun olarak kısmen veya tamamen yapılaşması 
teşekkül etmiş yapı adalarında, parsel dışına taşmamak kaydı ile açık ve kapalı 
çıkmaları mevcut teşekküle göre belirlemeye Belediyesi yetkilidir.  
 
Bahçe içinde yapılacak üstü açık teras ve zemin kat giriş merdivenleri ile bina 
cephesinden itibaren genişliği 2.50 metreyi geçmemek, mülkiyet ve tretuvar 
dışına taşmamak ve en alçak noktası tretuvar kotundan en az 2.50 metre 
yükseklikte yapılacak giriş saçakları çıkma değildir.   
 
Yapılacak tüm yapılarda dış cephe malzemeleri ve kalınlıkları nedeniyle bahçe 
mesafelerinde oluşacak daralmalarını (kullanılabilir mekân genişlemesi olmayıp 
estetik ve yalıtım malzemesi nedeniyle) belirlemeye ve mevcut haliyle bu 
kapsam dâhilinde yapı kullanma izin belgesi verilmesi hususunda Belediyesi 
yetkilidir. Açık çıkmalarda önerilen kolonlar çekme mesafeleri içinde 
oluşturulamaz.  
 

A. Kapalı çıkmalar; 

 İmar planı ve yönetmelikte belirtilen asgari yan bahçe çekme 
mesafeleri içine kapalı çıkma yapılamaz.  

 Arka bahçede parselin arka bahçe sınırına 4 kata kadar en fazla 3.00 
metre, 4 kattan sonraki her kat için ilave 0.50 metreden fazla 
yaklaşmamak kaydıyla kapalı çıkma yapılabilir. Bu çıkmalar 3 metre 
mesafesine en fazla 1.50 metre taşmak kaydıyla kapalı çıkma 
yapılabilir. 

 Parsellerin yol cephelerinde ön bahçe mesafesi 5.00 metreye kadar 
olan parsellerde en fazla 1.50 metre kapalı çıkma yapılabilir. 
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 Mevcut teşekküllü binaların bulunduğu yapı adalarında, mevcut 
duruma uygun olarak ön ve arka bahçe mesafelerine kapalı çıkma 
yapmaya Belediye yetkilidir. 

 

B. Açık çıkmalar; 
 Yan bahçe sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak ve bina cephe 

uzunluğunun 1/3’ünü geçmemek koşuluyla en fazla 1.50 metre açık 
çıkma yapılabilir. 

 Parsellerin yol cephelerinde ön bahçe mesafesi 5.00 metreye kadar 
olan parsellerde en fazla 1.50 metre açık çıkma yapılabilir.  

 Arka bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla 
yaklaşmamak kaydı ile en fazla 1.50 metre açık çıkma yapılabilir.  

 Cephe hattı boyunca mevcut teşekküle göre ruhsatlı yapılaşmış 
binaların bulunduğu yapı adalarında mevcut duruma uygun olarak açık 
çıkma yapmaya Belediye yetkilidir. 

 Bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırına 2.00 metreden fazla 
yaklaşamaz. 

 

KONUT ALANLARI 
Meskûn Konut Alanları: 

 Meskûn konut alanları kısmen veya tamamen yapılaşmış ve plan 
üzerinde ön ve yan bahçe mesafeleri belirlenmemiş yapı adalarıdır. Bu 
yapı adalarında yapı nizamları ve yapılaşma oranları plan üzerinde 
belirlendiği gibidir.  

 Bu Plandan önce mevzuatına uygun olarak kısmen veya tamamen 
yapılaşması teşekkül etmiş meskûn konut adalarında, yapı yaklaşma 
mesafeleri, kotlandırma, arka bahçelerin tesviyesi ile parsel dışına 
taşmamak kaydı ile açık ve kapalı çıkmaları mevcut teşekküle göre 
belirlemeye Belediyesi yetkilidir. Bu plandan önceki yürürlükteki imar 
planı uyarınca oluşmuş ve bu planda meskûn konut alanı olarak 
belirlenmiş yapı adalarında cephe hatlarının korunarak düzensiz ve 
çarpık bir yapılaşmanın oluşmaması amacıyla, mevcut teşekkül ölçüleri 
parselin sağında ve solunda bulunan cephe hattı boyunca ruhsatlı 
mevcut binalara uygun olarak verilir. Arka bahçe mesafeleri ve bu 
mesafe içinde yapılacak açık ve kapalı çıkmalar; bitişik nizam yapı 
adalarında mevcut teşekküle, ayrık nizam yapı adalarında ise 
bitişiğindeki komşu parsellerin yapılaşmasına uygun olarak belirlenir. 
Ancak bu maddede ifade edilen mevcut teşekkül ölçülerine ilişkin 
hususlarla ilgili olarak bu planda meskûn olarak gösterilmekle birlikte 
ruhsatlı teşekkülün tespit edilemediği adalarda Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği ile bu Plan hükümlerine uyulur.  

 Ayrık nizam olarak belirlenmiş meskûn yapı adalarında mevcut 
teşekkülün gerektirmesi ve diğer zorunlu hallerde bu adalarda ikiz 
nizam uygulama yapılabilir.  Bu uygulama neticesinde köşe parsel tek 
kaldığında ikiz, üçlü bloğa dönüşebilir. Parselin her iki komşuluğunda 
bitişik nizam olarak teşekkülün bulunması halinde bu parsellerde de 
talep edilmesi durumunda bitişik nizam uygulama yapılabilir.  
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 Tevhid imkânı bulunmayan ayrık nizamlı ve emsal düzenli yapı 
parsellerinde yapı kitlesi, çekme mesafelerinden sonra 80 m2'nin altına 
düştüğü yerlerde, minimum yapı büyüklüğü olan 80 m2'ye göre yapı 
yapılabilir. Bu gibi parsellerde planda belirlenmiş olan TAKS/KAKS 
değerleri geçerli değildir. Bu parsellerde emsal, binanın tabana 
oturduğu alan ile imar planında belirtilen kat adedinin çarpılması ile 
bulunur. Ancak bina cepheleri yönetmelikte belirtilen cephe 
boyutlarının altına düşemez.  Bu adalarda parsel üzerinde yapılacak 
binanın bodrum katlarda 80 m2. nin altına düştüğü durumlarda iskân 
edilen katlar için ayrıca 0.50 m. çekme mesafesi şartı aranmaz. 
 

Gelişme Konut Alanları: 
 Bu alanlar planda meskûn alan olarak belirlenmiş yapı adalarının 

dışındaki yapılaşmanın gerçekleşmediği tüm yapı adalarını 
kapsamaktadır. Planda gelişme konut alanlarında Ayrık, Bitişik ve 
Ayrık-ikiz nizam ile emsal koşulu getirilmiş olup, yapılaşma değerleri 
plan üzerinde gösterilmiştir.  

  Konut alanlarında minimum ifraz büyüklüğü 500m2 dir. 

 Vaziyet planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez.  
 Tüm yapılarda ayrıntılı zemin etüdü yapılmadan yapı ruhsatı verilemez.  

 
Bu alanlarda; 
 
Emsal Düzeni Verilmiş Yapı Adalarında;  

 Bu alanlarda emsal plan üzerinde belirlenmiştir. Bu alanlarda ada bazlı 
uygulama yapılması esastır. Ada bazlı uygulamalarda aşağıdaki 
koşullara uyulur. Ancak meskûn doku içerisinde yapılaşmasını 
tamamlamış adalar içerisinde kalmış boş parsellerde aşağıdaki koşullar 
uygulanmaz. Bu parsellerde planda gösterilen inşaat hakları 
doğrultusunda meskûn konut alanları hükümlerine göre uygulamaya 
gidilir.  

  - Bu alanlarda taban alanı katsayısı (TAKS) çekme mesafeleri 
dâhilinde kalmak kaydıyla % 40'den fazla olamaz.   

  - Bu alanlarda birbirinden farklı yükseklikte yapılar yapılabilir. 
Ancak planın öngördüğü kat adetleri arttırılamaz. 

- Kentsel tasarım projelerinde sert zemin,  bina yerleşim alanları 
dışında kalan alanların  %40’ını geçemez. 
- Yapılar için gerekli olan açık ve kapalı otoparklar parsel 
içerisinde karşılanacaktır.  
- Ada bazındaki uygulamalarda açık ve yeşil alanlar içerisinde 
ada bütünündeki konutların ihtiyacı doğrultusunda ve 
Yönetmelikte belirtilen kullanım ve koşullar aşılmamak kaydıyla 
Yençok: 6.50 metreyi geçmemek ve inşaat emsaline dâhil 
olmamak üzere içerisinde ticari amaç içermeyen, bağımsız 
bölüm oluşturmayan, site ortak kullanım alanı mahiyetinde 
sportif faaliyetleri, yaşam merkezini, çamaşırhane-kuru 
temizleme ve bekçi evi gibi saniter üniteleri, kreş, toplantı 
odası, yönetim birimleri, vb. fonksiyonları içeren sosyal tesis 
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alanları yapılabilir. Söz konusu bu sosyal tesis alanları amacı 
dışında kullanılamaz.  
- Ada bazlı uygulama yapılan parsellerde de kat mülkiyetine 
geçilecektir. Bu parsellerde; su deposu ve trafo amacı dışında 
ifraz edilerek daha küçük parsellere dönüştürülemez.  
- Emsal düzeni verilmiş yapı adalarının planda meskûn alan 
olarak gösterilmiş olanları ile TİCK kullanım alanlarında da ada 
bazlı projelendirmelerde yukarıdaki koşullara göre uygulama 
yapılır.   

 Yapı yaklaşma mesafeleri; plan üzerinde veya plan esasları uyarınca 
hazırlanacak tasarım projelerinde aksine bir hüküm yoksa “Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliği” hükümleri uyarınca belirlenir.  

 Küçükkuyu Belediye Meclisince; yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği 
karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve 
yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan 
mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında 
zemin katta yer alan mekânla içten bağlantılı olan ve binanın ortak 
merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark 
ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve 
imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhî özellik taşımayan, halkın 
günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, 
Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık 
hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi 
konut dışı hizmetlere izin verilebilir. İzin  vermeye Belediyesi yetkilidir. 

 Yol güzergâhları boyunca ticari kullanımların teşekkül ettiği dikkate 
alınarak konut alanlarında yer alan parsel veya parsellerde; galeri 
katsız yapıların zemin katlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. 
maddesinin f bendinin 1. fıkrasında belirtilen ticari kullanımlara ilişkin 
izin vermeye Belediyesi yetkilidir.  

 Konut alanlarında özel sağlık tesisi ile özel eğitim tesisi yapılabilmesi 
için, uygulama imar planında bu amaçla değişiklik yapılarak konut 
kullanımından çıkarılması koşulu ile izin verilebilir. 

 Yol boyu ticaret olarak belirlenenler de dâhil konut alanlarında kalan 
parsellerin araç giriş çıkışından kaynaklanan trafik yükünü azaltmak 
amacıyla ve ilgili idareden geçit hakkı almak koşuluyla otopark olarak 
kullanılan bodrum katlarından plan kararı ile kamuya ait yer altı 
otoparkına araç giriş çıkışı verilebilir. Bu parsellerde ticaret olarak 
kullanılan zemin katlarda kat yüksekliği 4.00 metre olarak 
uygulanabilir. Asma kat veya galeri katı yapılamaz.  
 

KARMA KULLANIM ALANLARI 
  
TİCARET – KONUT (TİCK) ALANLARI: 

 Bu alanlarda yapılaşma koşulları plan üzerinde belirlendiği gibidir.  
 Tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla ticaret veya 

ticaret+konut kullanımlarının birlikte yer aldığı alanlardır. Bu alanlarda 
plandaki kullanım kararına bağlı olarak konut yapılması halinde yoldan 
cephe alan zemin veya bodrum katların ticaret veya hizmetler 



95 
 

sektörünün kullanımında olması ve konut için ayrı bina girişi ve 
merdiveni bulunması şartı aranır. Bu alanlarda gerçek ve tüzel kişilere 
veya kamuya ait; yurt, ticari katlı otopark, sosyal ve kültürel tesisler, 
özel eğitim veya özel sağlık tesisi yapılabilmesi için imar planında bu 
amaçla değişiklik yapılarak karma kullanımdan çıkarılması gerekir.   

 Bu alanlarda hiçbir şekilde yanıcı parlayıcı, patlayıcı, duman vb. gibi 
çevre sağlığı açısından olumsuz faaliyet gösterecek depolar ile 
imalathaneler yer alamaz. 

 Bu alanlarda zemin kat veya açığa çıkan bodrum katın en az birinin 
ticari kullanımda olması zorunludur.  

TİCARET ALANLARI: 

 Bu alanlarda; 
1. İş merkezleri, yönetim binaları, banka, finans kurumları, ofis-büro, 

çarşı, çok katlı mağazalar, otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama 
tesisleri, 

2. Sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel 
tesisler ile lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye 
yönelik birimler, 

3. Sağlık kabini ve muayenehane, 
4. Günlük tüketilen, özellikle gıda satışına dönük dükkânlar; kafe, 

kahvehane, berber, terzi, kuru temizleyici,  
5. İlgili mevzuatlara uyulmak kaydı ile Fırın, Katkılı pide, kebap, simit 

fırınları ve geleneksel tandır ocakları, gibi ticaret ve hizmetlere ilişkin 
yapılar yapılabilir. Ancak hiçbir şekilde yanıcı parlayıcı, patlayıcı, 
duman vb. gibi çevre sağlığı açısından olumsuz faaliyet gösterecek 
depolar ile imalathaneler yer alamaz.  

 Bu alanlarda yapılaşma koşulları ve yapı yaklaşma mesafeleri plan 
üzerinde belirtildiği gibidir. Meskûn ticaret adalarında ruhsatlı 
teşekküle göre işlem tesis edilir.  

 Bu alanlarda plan üzerinde bitişik nizam olarak verilen çekme 
mesafeleri belirtilmemiş olan adalarda zemin katlar parsel yüzeyi 
boyunca kullanılabilir. Çekme mesafeleri belirlenmiş olanlarda ise 
planın belirlediği inşaat alanını arttırmamak kaydıyla zemin katlar 
çekme mesafeleri ile belirlenmiş alan boyunca kullanılabilir. 

 Bu alanlarda parselasyon esnasında parsel büyüklüklerinde Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uyulur. İmar 
uygulaması görmüş parsellerde mevcut parselasyona uyulur. 

 Karayolu kenarındaki yapılaşmalarda Kara Yolları Kenarında Yapılacak 
ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik kapsamında ve ilgili 
kurumdan görüş alınarak işlem tesis edilir. 

 Meskûn ticaret alanlarındaki boş parsellerde, yapılar arasında uyumu 
dikkate alarak asma kat yapılabilir. Asma kat yapılması halinde iç 
yüksekliği (döşeme üst kotundan döşeme üst kotuna olan yükseklik) 
5.50 m.yi geçemez. Asma katsız olan ticari kullanımlarda zemin 
katlarda iç yükseklik 4.50 m’ye kadar verilebilir. Diğer katlarda ise iç 
yükseklik 4.00 metre olarak uygulanabilir. Bu planın onayından önce 
ruhsat alarak yapılmış yapı ve binaların bulunduğu ticaret alanlarında 
yukarıdaki ve plan üzerinde belirlenmiş yapılaşma koşulları aranmaz. 
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Ancak yıkılıp yenilenmeleri durumunda plan üzerinde belirlenmiş yapı 
yaklaşma mesafeleri ile plan notlarında belirtilmiş yapılaşma oranlarına 
uyulur. Yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmemiş ise mevcut teşekküle 
göre işlem tesis edilir. 

 Tamamen toprağa gömülen bodrum katlar, Yönetmelik ve bu Plan 
hükümleri uyarınca emsal harici olan otopark, sığınak, vb. birimlere 
konu olması halinde bina cephe ve derinlik hesabına bağlı olmadan 
yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kalmak kaydıyla arsa derinliğinde 
yapılabilir. 

 Yeni önerilen ticaret alanlarında minimum ifraz büyüklüğü 250 m2 dir. 
TİCARET-TURİZM ALANLARI: 

 Bu alanlarda yapılaşma koşulları plan üzerinde belirlendiği gibidir.  
 Bu alanlarda hiçbir şekilde yanıcı parlayıcı, patlayıcı, duman vb. gibi 

çevre sağlığı açısından olumsuz faaliyet gösterecek depolar ile 
imalathaneler yer alamaz. 

 Bu alanlarda zemin kat veya açığa çıkan bodrum katın en az birinin 
ticari kullanımda olması zorunludur.  
 

TURİZM ALANLARI: 

 Planda “Otel” simgesi ile belirtilmiş turizm tesis alanlarında Turizm 
Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte 
belirtilmiş olan ilgili konaklama tesisleri ile ilgili aranan koşullara 
uyulur.  

 Yapılaşma koşulları ve yapı yaklaşma mesafeleri plan üzerinde 
belirlendiği gibidir. 

 Günübirlik Turizm Tesisi Alanında; kamping ve konaklama ünitelerini 
içermeyen, duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, 
lokanta, çayhane, açık spor alanları, spor tesisleri, açık gösteri ve 
eğlence alanları, lunapark, fuar su oyunları parkı ve özellik taşıyan el 
sanatları ürünlerinin 20 m2' yi geçmeyen sergi ve satış üniteleri yer 
alabilir. Günübirlik turizm yapı ve tesisleri için E:0.20, Yençok:5.50 
metre(1 kat)olarak uygulanacaktır. 
 

Ahşap İskeleler: 

 Sahil boyunca yapılacak iskelelerde; 24.10.2020 tarih ve 31284 Sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kıyı Kanununun 
Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik hükümleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021/5 Sayılı 
Genelgeleri kapsamında belirtilen hükümler doğrultusunda uygulama 
yapılacaktır. 

 

KÜÇÜK SANAYİ ALANLARI: 

 Bu alanlarda şehirde yaşayanların günlük bakım, tamir, servis ve küçük 
ölçekli imalat ihtiyaçlarının karşılanabileceği, patlayıcı, parlayıcı ve 
yanıcı maddeler içermeyen ve çevre sağlığı yönünden tehlike 
oluşturmayan atölye, imalathane ile depolar yer alabilir. 

 Bu alanlarda yapılaşma koşulları ve yapı yaklaşma mesafeleri ise plan 
üzerinde belirlendiği gibidir. Yapılaşma koşulu belirtilmenmiş imar 
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adalarında Yençok: 5,50 m, zemin taban alanı %10’u aşamaz. Ancak 
planda öngörülen yükseklikleri yapılacak yapının teknolojik özelliğine 
göre imar planı hazırlanarak değiştirmeye Belediye Meclisi yetkilidir. 

 Parsel cephe ve derinliklerinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 
hükümlerine uyulur. 

 Bu planın onayından önce ruhsat alarak yapılmış yapı ve binaların 
bulunduğu küçük sanayi alanlarında yukarıdaki yapılaşma koşulları 
aranmaz. Ancak yıkılıp yenilenmeleri durumunda plan üzerinde 
belirlenmiş yapı yaklaşma mesafeleri ile plan notlarında belirtilmiş 
yapılaşma oranlarına uyulur. Yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmemiş 
ise mevcut teşekküle göre işlem tesis edilir. 
 

AKARYAKIT ve SERVİS İSTASYON ALANLARI: 

 Planda akaryakıt istasyonu olarak belirlenen alanlarda istasyonlar arası 
mesafe ve diğer kriterlerle ilgili mevzuata uyulması şartıyla; akaryakıt 
ve servis istasyonları, CNG otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonları, 
hidrojen üretim ve dolum istasyonları yapılabilir. 

 Bu alanlarda yapı yüksekliği(Yençok):2 katı, saçak kotu 8.50 metreyi 
geçmemek şartıyla; bünyelerinde kullanıcıların asgari ihtiyaçlarını 
karşılayacak oto-market, çay ocağı, büfe, oto elektrik, lastikçi, yıkama 
yağlama gibi fonksiyonlar yer alabilir. 

 Yakıt tankı ve borulama sistemlerinin bakım, tadilat veya onarımlarının, 
TSE standartları ve ilgili kurumların görüşü doğrultusunda yapılması 
zorunludur. 

 Elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edilmeleri için, ilgili elektrik 
kurumunun, olumlu görüşü ile otoparklar, akaryakıt istasyonları veya 
diğer uygun yerlerde elektrikli araç şarj yeri yapılabilir. 

 Bu alanlarda yapılaşma koşulları ile yapı yaklaşma mesafeleri plan 
üzerinde belirtilmiş olup, aksi durumda toplam inşaat alanı max. 
E:0.60, Yençok 8.50 metre uygulanacaktır. Parsel derinlik ve cepheleri 
40 metreden az olamaz.  

 Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan arsalarda, yeni 
veya ilave yapı ruhsatı düzenlenemez.  

 Toplam inşaat alanına dâhil olmak üzere asma (galeri) kat yapılabilir. 
 Sağlık koruma bandı belirlenmeden inşaat izni verilmez. 
 Bu planın onayından önce ruhsat alarak yapılmış akaryakıt 

istasyonlarında yukarıdaki yapılaşma koşulları aranmaz. Ancak ruhsat 
yenilenmesi durumunda bu plan koşulları geçerlidir. 
 

EĞİTİM ALANLARI 

 Bu alanlarda okul öncesi, ilk ve orta öğretim ile yükseköğretime hizmet 
vermek üzere kamuya veya gerçek veya tüzel kişilere ait; eğitim 
kampusu, genel, mesleki ve teknik eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul 
ve okula hizmet veren yurt, yemekhane ve spor salonu gibi tesisler yer 
alabilir. Alan kullanımları plan üzerinde belirlendiği gibidir. 

 Özel eğitim tesisi yapılacak alanlarda Milli Eğitim Bakanlığının taşra 
teşkilatının uygun görüşü alınacaktır. Bu durumda yapılaşma ve kat 
yükseklik koşulları plan değişiklikleri ile belirlenir. 
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 Bu alanlarda yapılaşma koşulları ve yapı yaklaşma mesafeleri plan 
üzerinde belirlendiği gibidir. Yapılaşma koşulu plan üzerinde 
belirtilmeyen eğitim alanlarında;  toplam inşaat alanı E: 1.60, Yençok: 
17.50m.(4 Kat) olacak şekilde uygulama yapılacaktır. Kreş ve Anaokulu 
gibi eğitim tesislerine ilişkin yapılaşma koşulu ise plan üzerinde 
belirtilmiştir. 

 Bu planın onayından önce ruhsat alarak yapılmış yapı ve binaların 
bulunduğu eğitim alanlarında yukarıdaki yapılaşma koşulları aranmaz. 
Ancak yıkılıp yenilenmeleri durumunda plan üzerinde belirlenmiş yapı 
yaklaşma mesafeleri ile plan notlarında belirtilmiş yapılaşma oranlarına 
uyulur. Yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmemiş ise mevcut teşekküle 
göre işlem tesis edilir. 
 

KÜLTÜREL TESİS ALANLARI: 
 Bu alanlarda kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat 

galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema ve tiyatro 
gibi fonksiyonlarda hizmet veren kamu veya özel mülkiyetteki tesisler 
yer alabilir.  

 Özel kültürel tesis yapılacak alanlarda fonksiyon (kullanım türü) ile 
yapılaşma ve kat yükseklik koşulları bu planın öngördüğü koşulları 
aşması durumunda plan değişiklikleri ile belirlenir. 

 Bu alanlarda yapılaşma koşulları ve yapı yaklaşma mesafeleri plan 
üzerinde belirlendiği gibidir. Plan üzerinde emsal ve yapı yüksekliği 
(Yençok) belirtilmemiş ise toplam inşaat alanı max. E: 1.00, yapı 
yüksekliği 3 kat (12.00 metre) olarak uygulanacaktır.  

 Bu planın onayından önce ruhsat alarak yapılmış yapı ve binaların 
bulunduğu kültürel tesis alanlarında yukarıdaki yapılaşma koşulları 
aranmaz. Ancak yıkılıp yenilenmeleri durumunda plan üzerinde 
belirlenmiş yapı yaklaşma mesafeleri ile plan notlarında belirtilmiş 
yapılaşma oranlarına uyulur. Yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmemiş 
ise mevcut teşekküle göre işlem tesis edilir. 
 

SAĞLIK TESİS ALANLARI: 

 Bu alanlarda hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğumevi, 
dispanser ve poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon merkezi, gibi fonksiyonlarda hizmet veren gerçek veya 
tüzel kişilere veya kamuya ait tesisler yer alabilir. 

 Özel sağlık tesisi yapılacak alanlar belirlenmeden Sağlık Bakanlığının 
taşra teşkilatının uygun görüşü alınır. Bu durumda yapılaşma ve kat 
yükseklik koşulları plan değişiklikleri ile belirlenir. 

 Bu alanlarda yapılaşma koşulları ve yapı yaklaşma mesafeleri plan 
üzerinde tanımlanmıştır. Plan üzerinde emsal ve yapı yüksekliği 
(Yençok) belirtilmemiş ise toplam inşaat alanı max. E: 1.00, yapı 
yüksekliği 3 kat olarakuygulanacaktır.   

 Bu planın onayından önce ruhsat alarak yapılmış yapı ve binaların 
bulunduğu sağlık tesis alanlarında yukarıdaki yapılaşma koşulları 
aranmaz. Ancak yıkılıp yenilenmeleri durumunda plan üzerinde 
belirlenmiş yapı yaklaşma mesafeleri ile plan notlarında belirtilmiş 
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yapılaşma oranlarına uyulur. Yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmemiş 
ise mevcut teşekküle göre işlem tesis edilir. 
 

İBADET (DİNİ TESİS) ALANLARI: 
 İbadet alanlarında, dini kullanımlar dışında başka hiçbir kullanım 

(konut, ticaret, yurt, sosyal tesis vb. kullanımlar) yer alamaz. 

 Bu alanların yapılaşma koşulları Mekânsal Planlar Yapım 
Yönetmeliğinin Ek-2 tablosunda asgari alan büyüklükleri belirlenmiş 
olan küçük ibadet yeri, orta ibadet yeri, büyük ibadet yeri ve külliyesi 
kapsamında hazırlanacak avan mimari projeler ile belirlenecektir. 
Projelendirmede plan üzerinde belirlenmiş olan yapı yaklaşma 
mesafelerine uyulacaktır. 

 Bu planın onayından önce ruhsat alarak yapılmış yapı ve binaların 
bulunduğu ibadet alanlarında yukarıdaki yapılaşma koşulları aranmaz. 
Ancak yıkılıp yenilenmeleri durumunda plan üzerinde belirlenmiş yapı 
yaklaşma mesafeleri ile plan notlarında belirtilmiş yapılaşma oranlarına 
uyulur. Yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmemiş ise mevcut teşekküle 
göre işlem tesis edilir. 
 

PARKLAR VE ÇOCUK BAHÇELERİ: 
Park Alanları: 

 Beldede yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçları için 
ayrılan alanlardır.  

 Yeşil alanlardan (park, çocuk oyun alanı v.s.) cephe alınarak ifraz 
yapılamaz. 

Bu alanlarda Encümen Kararıyla; 

 Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet, pergola, 
kameriye,  

 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden 
yapılmak, kat adedi 1 ’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil 
taban alanları toplamda %3 ’ü, her birinin alanı 15 m² ’yi geçmemek 
kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi ile oyun 
alanlarına en az 10 metre mesafede olmak ve etrafı çit ve benzeri ile 
kapatılmak koşuluyla parkın ihtiyacı için gerekli asgari ölçülerdeki trafo,  

 Tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, 
ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte 
toprak örtüsünün sağlanması, giriş çıkışının parkın giriş çıkışından ayrı 
olması ve parkın ihtiyacı için Otopark Yönetmeliği ekindeki en az 
otopark miktarları tablosundaki benzer kullanımlar dikkate alınarak 
belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla kapalı otopark, 
Yapılabilir. 

Çocuk Bahçeleri: 

 Bu alanlar çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayan, bitki 
örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçleri için ayrılan 
alanlardır.  

 Bu alanlarda; Toplamda 6 m² ’yi geçmeyen büfe ile süs havuzu, 
pergola ve genel tuvalet dışında başka tesisler yer alamaz.  
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SPOR ALANLARI: 

 Açık-kapalı spor alanlarında yapılaşma koşulları plan üzerinde 
belirlenmiştir. Taban alanı kat sayısı çekme mesafeleri içinde kalmak 
koşuluyla %60 ’a kadar yapılabilir.  

 Açık-kapalı spor alanlarında en küçük parsel büyüklüğü 1000 
metrekare olmak kaydıyla parselasyon yapılabilir. 

 Açık-kapalı spor alanlarında teknolojisi ve kullanımı gereği başka türlü 
yapılma imkânı olmayan bina ve tesislerde kat sınırlaması koşulu 
aranmaz. 

 Açık-kapalı spor alanlarında yapı yaklaşma sınırları içerisinde seyirci 
oturma yeri, güvenlik kulübesi gibi birimler yer alabilir. 
 

AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR: 

 Planda ağaçlandırılacak alan (mezarlık) olarak gösterilmiş olup fiilen 
mezarlık olarak kullanılan alanlarda mezarlık kullanımının gerektirdiği 
cenazelerin defnedildiği mezar yerleri, defin izni ve diğer işlemlerin 
yürütüldüğü idari tesis binaları, güvenlik odası, bu alana hizmet veren 
ziyaretçi bekleme, morg, gasil hane, ibadet yeri, şadırvan, çeşme, hela 
ile otopark yapılabilir. Bu alanlarda 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması 
Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.  
  

OTOPARK ALANLARI: 
 Otopark uygulamalarında, Resmi Gazetede yayınlanan son tarihli 

“Otopark Yönetmeliği” geçerlidir. 
 Yerleşmenin otopark ihtiyacını karşılamak üzere kamuya terk edilmiş 

tescil dışı alanların zemin altları belediye meclisin kararı ile otopark 
olarak düzenlenebilir. 

 Park, yeşil alan, Yol ve meydan düzenlemesi yapılan alanların zemin 
altı otopark olarak düzenlenebilir. 
 

TEKNİK ALTYAPI ALANLARI: 

 Yollarda yapılaşmanın biçimi ve kadastral duruma göre esas 
doğrultuyu değiştirmemek ve yol genişliğini daraltmamak koşulu ile 
plan hatları ile kadastral çizgiler arasındaki 2 metreye kadar olan 
çelişkileri gidermeye trafik ve yaya yollarını yazılı değerden 2 metreye 
kadar genişletmeye kamu aleyhine olmamak kaydı ile Belediyesi 
yetkilidir.  

 Bu alanlarda kamu veya özel sektör tarafından yapılacak elektrik, 
petrol ve doğalgaz iletim hatları, içme ve kullanma suyu ile yer altı ve 
yer üstü her türlü arıtma, kanalizasyon, atık işleme tesisleri,  trafo, her 
türlü enerji, ulaştırma, haberleşme, hidrolik çöp toplama sistemleri gibi 
servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otoparklar yer 
alabilir. 

 İmar planında trafo isabet eden konut adalarında ilgili kurum görüşü 
alınmadan uygulama yapılamaz. Plan alanının tamamında belirtilen 
trafo alanları ve öngörülecek trafo alanları için de Belediyenin 
belirlediği esaslara göre uygulama yapılır. 
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 İhtiyaç duyulması halinde reglaj istasyonu, trafo, su deposu vb. teknik 
altyapı kullanımları yatırımcı kurumun görüşü alınmak kaydıyla yapı 
yaklaşma mesafeleri yollara 5 metre, yapı ve binalara 15 metreden az 
olmamak koşuluyla park, rekreasyon vb. gibi açık alanlar ve konut 
adaları içerisinde yapılabilir. 

 Yapı adaları içerisinde yapılan bu tür teknik altyapı alanları inşaat 
emsalini etkilemeyecektir. Çevre güvenliği ilgili kurum tarafından 
sağlanacak, dış cephesi görsel açıdan estetik olmak üzere duvar ve tel 
çit ile çevrilecek ya da yer altına alınacaktır.  

 Yapı adaları içerisinde ihtiyaç olması halinde yapılacak olan trafo 
yapılarının çekme mesafeleri içinde yapılmaması esastır.   

 İmar planı sınırları içerisinde toplu olarak yapılmış kooperatif, site, 
toplu konut alanı gibi ada bazındaki yapılaşmalarda konutlar içi trafo 
yeri inşa edilebilir. Trafo yerleri vaziyet planıyla düzenlenir. Trafo yeri 
olarak altyapı parseli üretilmesi halinde yola cepheli olma şartı aranır. 
Cephe aldığı yol kotunun altında kalan trafo yapıları çekme 
mesafelerine bağlı kalmaksızın parsel içine yerleştirilebilir. Ancak cephe 
aldığı yol kotunun altında olmayan trafo yapıları plan ile öngörülmüş 
çekme mesafelerine uymak zorundadır. Vaziyet planının imar birimi ve 
belediye başkanlığınca onanması imar durumu ve ruhsat verilmesi için 
yeterlidir. Ancak ruhsat aşamasında elektrik işletmesinden uygun 
görüş alınır. 

 Planda işaretli olmayan, ancak elektrik enerjisi sağlayan trafo ve 
indirici merkezleri için Belediyesince uygun görülen avan proje 
doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 

 Planlama alanındaki tüm çevre düzenlemelerinde (yaya yolu, kaldırım, 
üstgeçit vb.), ticaret ve kamu kullanımına ayrılan tüm alanlarda iç ve 
dış mekânlarda projelendirme ve uygulama aşamasında SN 521 500 
normlarına göre uygulama yapılacaktır.  

 Yaya yolları yangın, çöp, nakliye ve benzeri servis kullanımları için 
gerektiğinde trafiğe açılacaktır. 

 İlgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan; enerji, iletişim, ulaşım ve 
benzeri alt yapının yer ve güzergâh seçiminde ve doğalgaz boru hatları 
ile tesislerinde ilgili kurumunca onaylanan jeolojik ve jeoteknik etüt 
raporuna uyularak gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır. 
 

TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR(ZEYTİNLİKLER) 
 Planda (Z) sembolü ile gösterilen alanlar tarımsal niteliği korunacak 

zeytinlik alanlardır. 
 3573/4086/5728 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin 

Aşılattırılması Hakkında Kanun ve 03.04.1996 tarih ve 22600 Sayısı 
Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Zeytinciliğin Islahı 
Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 

 Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin 
verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Araştırma 
Enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. 
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Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve 
sökülemez hükmü doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

 Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü’nün 13.09.2021 tarih ve 2638968 sayılı 
yazısında; 1991 ve 1993 yıllarında onaylanan imar planlarında 
tanımlanan kullanım ve yapılaşma koşulunun korunacağı, 1995, 2007 
ve 2008 yılları imar planı sınırlarının korunacağı, 1991/1993 planları ile 
2008 planları arasında kalan alanlardaki zeytinlik sahaların (meskun 
alanlar dahil) tarımsal niteliği korunacak alanlar olarak işaretlenmesi, 
bu alanlardaki zeytinlik parsellerde yer alacak yapıların taban alanının 
ise altyapı ve sosyal donatı alanları dahil %10‘u geçemeyeceği 
belirtilmiştir.  
Bu alanlardayer alacak yapılarda; TAKS:0.10 Yençok: 6.50 metredir.(2 
Kat) İnşaat alanı kadastral mülkiyet üzerinden hesaplanacaktır. 
 

 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (Z) sembolü ile tanımlanan 
alanlarda kamuya ayrılan yerlerin(Yol, Otopark, Yeşil vb.) 3573 Sayılı 
Yasanın 3. Maddesine göre terke konu olamayacağından mülk sahibi 
tarafından verilecek noter tastikli taahhütname Belediyeye sunulmadan 
inşaat ruhsatı verilemez. 

 5728/4086/3573 Sayılı Yasa kapsamı dışında kalan kadastral 
mülkiyetlerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre imar 
uygulaması yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez.  
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ÇANAKKALE İLİ-AYVACIK İLÇESİ 
KÜÇÜKKUYU BELDESİ 

1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 
1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 
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ANALİZ PAFTALARI
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