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ÇE\T,E VE ŞEHiRCİLİK BAKANLIĞI
TABİAT vARLIKLARIM KoRuMA GENEL ı.rüoünıüĞü

Sayı :63025425-252.01.03-E.7587l
Konu :(071.10-135l5) Antalya ili. Çralı .

Yerleşmesi. l78- l80 parseller KAİP
değişikliği

Ek:
l _ 1/5000 ölçekli I(A,NİP değ§ikliği (l pafta)

2 _ l/l000 ölçekli ILAUİP değişikliği (l Pafta)

3 _ 1adetCD

Dağıtıııı:

Gereği:

ANTALI,A VALiLİĞıNE
(Çevıe ve Şehiı,cilik İı Müdiirlüğü)(2 takııu ek
koııııldu)

24.0-1.]020

Bilgi:

Mekaırsal Plaıı]aııa Geııel Miidiiırliiğiine
(Ek-3 Konuldu)
Coğaİi Bilgi Sisteıuleri Genel Müdilrlilğ"iiııe
(Ek-_3 Koııuldu)

İlgi 1a) yazı ile: davacılar vekili -\r,. İbıahiıu )i.{RIvAN'ıı ]3.1].2019 tarilıli
dilekÇesiııde söz kourısrı ]vlahlıeıııe Kaıaıı gereğiıce Bakaıiığuıızca (Tabiat Vaılıklaıuıı
Koıruıa Geuel Miiditliiğti) gerekli işleuıleıin yapılıuası isteııilıuel,ıediı..

Bakaılık İ\,Iakaüıtn!ı) 23.03.]0]0 taritı ve 74606 sa_vılı Olıu'ları ile: .btalya İli. Keuıeı
İlçesi. Çuah Yeıleşiııi l78 ı,e l80 ırolıı paıselleı ve çevı,esinde 5 ııı'lik yaya yohuıda yapılaıı
diizeııleuıelere ilişkiıı Balıanlığıııızca (Tabiat Varlılılaı urı Konııııa Geııel iviiıcliirliiğii)
lıazırlaııaı 1,5000 ölçekli Koırııua .A,rnaçlı Nazurı ve l,'l000 ölçekli Konuua.A,uıaçlı
Llıgıılaııa İııaı Plauı değişikliği l uuıraralı CuuılııubaşkaıılığıKaıaııauıesiniıı l09. uıaddesi
rıyaı,ıııca oua_vlaınııştu.

Oııaylı -18"2020 aışiv uo'lıı. \'İP-205l9.: ve LiP-20520.5 plaıı işleıu uıuıaıalı Aıtalva
İli. Keırıer İlçesi.Çuah Yerleşiıui l.,5000 ölçekli Konuıa.{ııaçlı Nazııı ve lıl00O ölçekti
koıruııa Aıuaçlı uygulaıııa İıuaı, plaıı değişikliği ekte göndeı,ilıuekte olup. söz kourısrı
Plaıılaıa iliŞkiı 3194 Sayılı İuıaı Kauuıırı uyaırııca ilaıı ve askı işleuıleriuin yapılrrıası ve
soırıcıuıdan Bakaıılığuıza (Tabiat Vaılıklaı ıııı Koııuııa GeneMiidiı,ıliiğii) bilgi veıilıuesi
lırısrısrurda:

Bilgileriııizi ı,e geıeğini arzrica ederiıı.

fl e-ımzaIıdır

Mehınet Ali }LA,HRAİ\,1{N
Bakarı a.

Geıel Miidiir

Not: 5070 sa-vılı Etelitloni]İ İ]ııza Kanuuıı geresi bu belge elekü,oı}ik u]rza ile uıızalaü]].ıştır.
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Bu belge 5070 sayılı e-Imza Kanununa gore Gulsum BAL-Necati TOPALOGLU tarafindan 27.04.2020 tarihinde e-imzalanmıştır.
Evrağınızı dogrulama.antalya-kemer.bel.tr/e-imza linkinden 92F61174XE kodu ile dogrulayabilirsiniz.



T.C.
ÇEVRE \,,E ŞEHiRCİLiK BAK,{\LIĞI

TABiAT vARLIKLARIM KoRUMA GE\TL vülinrüĞü

Sayı :63025425-252.01.03-E.7587l
Konu :(07l40-135l_S) Antalya ili. Çıralı .

Yerleşmesi. l78- 180 parseller KAIP
değişikliği

24.03.2020

ilei

DAGITIM \TRLERINE

: a) Niekaırsal Plaılama Geıel Mildfulüğii (Ege ve Akdeıiz Bölgeleri Plaıılama Şüe
Miidtiıliiğil)\ıiiı 31.01.2020 taıilıli ve 4l890033-305.99-E.18604 sayılı yazısı.

lı) Hıılnü Hizl netleri Geııel Ntiidihliiğiiııtiıı 22 - l 1.20 l 9 tarüli ve

23663589-41.04[08439]-E.2757 1 1 sa_,"ıh yazısı.

c) Hıüıüı Hiaııetleıi Geıel Miidit,liiğiııiııı 25.1i.20l9 tarilıli ve

2 3 663 5 89-64 1.0 4[08 4|7 l-E.27 7 792 savılı yazısı.

İlgi (b) },aa ile: Cafer İTI\TLİ tarafuıdaı "Anra|ro-Kenıer-Ulııpuıor Mohallesi-Çıralı
jçIeı,kii'nde kaiıı ı,e nıalik oldıığıı l'8 parsel ııııııaralı ıaşırn,ıa:ı da ilıtiı,a eden aloıı ilişkiıı
Bakonlık Makaııııııı 01/0- 2016 tarihli ı,e -268 sanlı işleıı ile oııtn,laııaıı ] '1.000 ölçekli

Korıınıo .!ıııaçlı L'ı,gulanıo İ,ııa, Plaııı ile 15.000 ölçekli Korıınıo -1ıııaçlı ia:ıııı İıııar
Ploııınııı.- bıı Plon'da değşiklik ı,apılıuasıno ilişkin 03,02 201- ıorilli ı,e ]33] smılı işleııı ile
oııa,lanaıı plaıılarda t.-8 ıııonaralı porseliıı doğısınıdaıı geçeıı ı,ol hsııııııııı ıpıall" lalebiyle
Bakaıılığurrız ale_,-lıiııe açılaı daı,ada -\ütalya 3. İdaı,e Ntalüeuıesi!ıiıı ]7'09 ]0l9 taı,ilıli ve
E.2018,'1408-K.2019,835 sal, ı kaıaıı Lle "da,a koınısıı 0] 0-:20]6 ıarilıli ve -268 sınılı işlenı

.ı,öııiiııdeıı karar ı,eı,ilıııesiııe ı,er olıııadığıııa. dala koınısıı 03i02,'20I: tarihli ve I3Jl smılı
işlenıiıı dovacıııın ııaliki oldıığıı l78 parsel solılı loşırrıııoi 1,önllnden ıploli "ue kaıar
verildiği.

İlgi (c) ;*azı ile de: Raruazarı İT.\C,TLİ taıafndaıı "-1ııtalı,a-Keıııer-L'lııpuıar

llalıallesi-Çn,olı lleı,biilıde koiıı ı,e ııalik olduğıı l80 parsel ıııııııaralı ıaş ıto:ı da ilıtiva
edeıı alaıı ilişkiıı Bakaılık llakaııııııııı 01,0'20]6 ıarilıli ve '268 so.:.ılı işlenı ile oııtn,loııaıı
11.000 ölçekli Koııııııa ,7nıaçlı L'ı,gııloıııo İıııa, Plaın ile 1'5.000 ölçekli Korınııa AıııaçIı
Na:ıııı İıııar Plaınınıı: bıı Ploıı'da değişiklik .ı,apılıııasına ilişkiı 0]'02'301- ıarihli ve ],]3]
saılı işleıı ile oııa,laııaıı plaılarda ]80 ııınııarolı parseliıı doğıısınıdoıı geçeıı ı,ol hsııııııın
ıpıali " talebiyle Bakaılığuııız alel,hiıe açılaı davada .\ıtall-a j. İdare \IaNieıııesluirı
27:09']0l9 taı,ftli ve E.20l8,'1-109-K.20l9,'834 sayılı kaıaır 1Ie "da,a koıııısıı 0]'0''2016
ıarilli ı,e -268 sm,ı]ı işleııı ı,öııiiııdeıı karaı, ı,erilıııesiıp |er olıııadığıııa. dıwa koıııısıı
03,0: :0]- ıarilli ye l33] sınılı işleıııiıı da,acınııı ıııaliki oldıığı 180 parsel sayılı ıoşınnıaı

},öntındeıı ipıoti"ne karar verildiği ve ]577 sayılı İdaı,i Yaıgılaıııa Usulü Kanuıııuruı 28.

ınaddesi lıyaluıca ka ar icaplaıına göı,e gerekli işleııriıl yapılıııası gerelıiği bildi,ilıuişti,.

Noı: so70 sayılr EleİİIoD.ik iinza Xaıunu gereğ bu b"ls!4.e!tİ9q8 ]g41 ,üg].o]zalc! ş!I.
Elrj. Dolnıleı Rodt : F§tsKBBIİT E\İü T2ıİp Adİ6ı; hlş§: §\İ,.fuıİt\t.goı,.t cat,\,.-ıümıtü,beaıiE
Mustafa Kemal Mahallesi Estiş.hir Devleı Yolrı (Dumlupıoaİ Bulvarı) 9. kE Biıgı içis:Yükscl ATAsoj*
çaokayaANxARA ÖzDE\,Ih,

Şübe MOdifuü \:.
T.l-a^h \'6.1ı l.r <a6 tl ı^

Bu belge 5070 sayılı e-Imza Kanununa gore Gulsum BAL-Necati TOPALOGLU tarafindan 27.04.2020 tarihinde e-imzalanmıştır.
Evrağınızı dogrulama.antalya-kemer.bel.tr/e-imza linkinden 92F61174XE kodu ile dogrulayabilirsiniz.



T.c.
çE\RE \E ŞEHIRCiLİK BAK,{\LIĞI

TABiAT VARLIKIARIM KoRU\{A GENEL MLDaRLÜĞÜ

Sayı
Konu

: 63025425-252.01.03-E.7587 l
: (07 l40-1 35 t 5) Antalya ili. Çıralı
Yerleşmesi. t 78- 180 parseller I(aİP
değişikliği

]-1.0_].]0]0

İüL ER B{\,Iı\SI .\NONİN.I ŞiRKETİ
GE\EL I\,{LDaRLÜĞa\E
(Ek Konııldu 1 Takııı)
Yaiuuır Ve İşletııeler Geııel \Iiicltirliiğiuıe
(Ek Koııuldıı l Takıu)
KE\IER BELEDI\T B.\ŞK{\]_IĞN.{
(Ek Konuldıı l Takıııı)
Sayuı İbralıiu NAR\LA.N
(Ek koııulııadı) Biikliiııı Sokalı. No:7 '9.

Kavaklıdere Ç_{NIi{YA ^{\itL{R{

Nol: -§0'0 sayılı Elekfo!İİ irnza KanuDıı gereği bu belge elel1İoDik tnıza ile rmzalaoJıustrr_

il*,},çaüıkayaANKARA ---"-;;g?ffi§
T-|-f^n \l^./ı l ^r <a/< 11 ı^
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