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KÜÇÜKKUYU(Çanakkale) İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 

 
 
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Belde Belediyesince Küçükkuyu yerleşme 

bütünü için hazırlanan 17252533 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı 04.10.2021 tarih ve 46 sayılı meclis kararı; 17228216 Plan İşlem Numaralı 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile 

onaylanmıştır. 
 
Bu planlar 06.10.2021-04.11.2021 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süre ile askıya 

çıkarılmış, askı süresi içerisinde Nazım ve Uygulama İmar Planına itirazlar olmuş, 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlar 03.01.2022 tarih ve 10 sayılı 
meclis kararı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ise 03.01.2022 

tarih ve 11 sayılı meclis kararı ile değerlendirilmiş, reddedilen itirazların kesinleşmiş, 
düzeltilen itirazlar ise Meclis tarafından onaylanarak 07.01.2022 tarihinde bir ay süre 
ile tekrar askıya çıkarılmış, askı süreci içerisinde yine bir adet itiraz yapılmış, 

07.03.2022 tarih ve 24 sayılı meclis kararı ile itiraz değerlendirilmiş ve planlar 
kesinleştirilmiştir. 

 
Çanakkale Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 05.04.2022 
tarih ve E-71068720 -754-3365642 sayılı yazılarının eki olan “İnceleme Raporu” ile 

söz konusu planlar incelenmiştir. İnceleme raporunun  “Yapı Nizamı” başlıklı 5. 
Bölümünde söz konusu imar planlarında yapılaşma için (Aİ) gösterimi ile önerilmiş 
olan plan kararının “Ayrık”, “Bitişik” veya “Blok” olarak değerlendirilmesi gerektiği 

bildirilmiştir. 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uyarısınca söz konusu imar planları 
tekrar gözden geçirilmiş, imar uygulamalarına geçilmeden, uygulama imar planları 
üzerinde (Aİ) gösterimli yapı adalarındaki yapı nizamları; kadastral doku dikkate 

alınarak “Ayrık” nizam ve “Bitişik” nizam olarak değiştirilip, yeniden düzenlenmiştir. 
 

 
*Ayrık yapı nizamı önerilen imar adaları 
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*Ayrık yapı nizamı önerilen imar adaları 
 

 
*Ayrık yapı nizamı önerilen imar adaları 
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*Bitişik yapı nizamı önerilen imar adaları 

 
Yine İl Müdürlüğü “İnceleme Raporu” çerçevesinde Küçükkuyu İmar Planına ilişkin 
“Plan Hükümleri” bölümünde de bir takım değişikliğe gidilmiştir. 

 
Mevcut İmar Planı Hükümlerinin 6. Bölümünü oluşturan “Yapılaşma ve İmar 
Uygulamaları İle İlgili Genel Hükümler” başlığı altına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

 

 
 

 
Yine Küçükkuyu İmar Planı Hükümlerinde 6. Bölümde yer alan; 

 Konut Alanları 

“Meskûn Konut Alanları” başlıklı bölümden, 
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“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 veya ayrık ikiz nizam yapılaşma 
şartlarını taşımayan parseller bulunması halinde bu parseller birlikte 
değerlendirilerek bitişik nizam uygulama yapılabilir. Uygulamaya 

Belediyesi yetkilidir. 
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.” 

 
Plan hükmü çıkartılmış, aynı bölüme; 
 

 “Ayrık yapı nizamı tanımlanan imar adalarında; cephe genişliğini 

sağlayamayan parsellerde ikili veya üçlü blok nizam uygulaması 

yapılabilir. Bu imar adalarında komşu parsellerdeki mevcut yapıların 

yaklaşma mesafesi yeni yapılacak yapının yaklaşma mesafesi olarak 

belirlemeye ilgili idaresi yetkilidir. 

Aynı yoldan cephe alan parsellerin zemin kat yükseklikleri farklı 
yapılamaz” 

 
plan hükmü eklenmiştir. 
 

Yine İmar Planı Hükümlerinin 6. Bölümünde yer alan “Çıkmalar” 
başlıklı kısımda, Kapalı çıkmalar ile ilgili hüküm: 
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Şeklinde düzenlenmiş olup, bu düzenleme aşağıdaki biçimde 

değiştirilerek yeniden kurgulanmıştır. 
 

 
 

 
Yukarıdaki açıklamalar dışında kalan konular mevcut imar planında aynı şekliyle 

korunmuştur. 
 

 

 


