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 Mahalli Çevre Kurulu 02.10.2006 tarihinde saat 14:00’ de, gündem maddeleri olan, Baz 

İstasyonu,  Deşarj izni, Emisyon İzni konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B. Sıtkı 

HANLIOĞLU  Başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplan mıştır. 

 

 BAZ İSTASYONLARI 

 

1. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.08.2006 tarih ve 28309-14204 

sayılı yazısında, Karşıyaka Güllük Tepesi, Yarpuz Köyü Akseki /ANTALYA adresinde Avea 

İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

       04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda bahse konu baz istasyonunun  

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  Ancak komisyon üyesi 

Müze Müdürlüğü’nden bu güne kadar bir görüş gelmemiştir.  

  Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli 

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8.710 -7.586 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.08.2006 tarih ve 28314-14206 

sayılı yazısında, Sungate Otel Beldibi /ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. 

tarafından Baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 

       04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  Ancak komisyon üyesi 

Müze Müdürlüğü’nden bu güne kadar bir görüş gelmemiştir.  

  Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli 

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8-0.5 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.08.2006 tarih ve 30163-15197 

sayılı yazısında, Sütçüler Mah. Hastane Cad. 27211 Ada 4 Parsel Arazi/ ANTALYA adresinde 

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir 

       04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan 

Antalya Müze Müdürlüğü’nün 14.09.2006 tarih ve 720-2141 sayılı yazılarında “belirtilen 

adreste herhangi bir kültür varlığı ve sit alanı bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu yer 3386 -

5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı kapsamına giren yerlerden değildir. Söz konusu alanda 

GSM Baz İstasyonu kurulmasında, ilgili yasalar yönünden bir sakınca bulunmamaktadır. ,, 

denilmektedir. 

  Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli 

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8.318 watt olan bahse konu Baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 22.08.2006 tarih ve 28810-14465 

sayılı yazısında, Bektaş TRT Vericileri Alanya / ANTALYA adresinde Vodafone 

Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

       04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

  Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli 

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 17 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  
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5. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 31.08.2006 tarih ve 30296-15274 

sayılı yazısında, Kumluca Sanayi Güney-Batı istikameti Karşıyaka Mah. Sarıkesik Yolu 191 

Nolu Parsel Arazisi Kumluca / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz 

istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

       04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan 

Antalya Müze Müdürlüğü’nün 15.09.2006 tarih ve 720-2151 sayılı yazılarında “belirtilen 

adreste herhangi bir kültür varlığı ve sit alanı bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu yer 3386 -

5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı kapsamına giren yerlerden değildir. Söz konusu alanda 

GSM Baz İstasyonu kurulmasında, ilgili yasalar yönünden bir sakınca bulunmamaktadır. ,, 

denilmektedir 

  Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli 

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.94 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 22.08.2006 tarih ve 28808-14464 

sayılı yazısında, Serik Girişi Cumalı Köyü Boyalı Mezarlık Mevkii Ada 127 Parsel 1 Serik / 

ANTALYA adresinde Türkcell İletişim A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, 

İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

        04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde  yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen  adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  Ancak komisyon üyesi 

Müze Müdürlüğü’nden bu güne kadar bir görüş gelmemiştir.  

  Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli 

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.94 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına/ olduğuna oy birliği/ oy çokluğu ile karar 

verilmiştir.  

 

7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 06.09.2006 tarih ve 31528-15893 

sayılı yazısında, Top Dağı Mevkii Elmalı / ANTALYA adresinde Samanyolu Yay. Hiz. A.Ş. 

tarafından radyo istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 

       04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile kurulan komisyonun  

mahallinde  yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda bahse konu radyo istasyonunun 

belirtilen  adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  Ancak komisyon üyesi 

Müze Müdürlüğü’nden bu güne kadar bir görüş gelmemiştir.  

  Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli 

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 100 watt olan bahse konu radyo istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına/ olduğuna oy birliği/ oy çokluğu ile karar 

verilmiştir.  

 

8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.09.2006 tarih ve 32014-16126 

sayılı yazısında, Cumalı Köyü, Antalya Cad. Boyalı Mezarlık Mevkii 4 Pafta 696 Parsel Serik / 

ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması 

talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

        04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile kurulan komisyonun 

mahalinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen  adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  Komisyon üyesi Müze 

Müdürlüğü’nden bu güne kadar bir görüş gelmemiştir.  

  Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli 

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına/ olduğuna oy birliği/ oy çokluğu ile karar 

verilmiştir.  

 

9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.09.2006 tarih ve 32013-16125 

sayılı yazısında, Hotel Andriake Finike Cad. No:62 Demre / ANTALYA adresinde Avea 
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İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

      04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  Ancak komisyon üyesi 

Müze Müdürlüğü’nden bu güne kadar bir görüş gelmemiştir.  

  Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli 

izinlerin  alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.586 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına/ olduğuna oy birliği/ oy çokluğu ile karar 

verilmiştir.  

 

10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 19.09.2006 tarih ve 34339-17342-

7263 sayılı yazısında, Hotel Andriake Finike Cad. No:62 Demre / ANTALYA adresinde 

Turkcell   İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

      04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde   yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen  adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  Ancak komisyon üyesi 

Müze Müdürlüğü’nden bu güne kadar bir görüş gelmemiştir.  

  Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli   

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5.01- 10 watt olan bahse konu baz  

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına/ olduğuna oy birliği/ oy 

çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

  EMİSYON İZNİ 

 

11. Emisyon İzni talebinde bulunan, Kemito Tarım  Biyodizel Üretim Yağ Sanayii Tic. Ltd. Şti.’ 

ne ait  olan, İlimiz Serik İlçesi , Yukarıkocayatak Beldesi’nde faaliyet gösteren Biyodizel 

Üretim Tesisi ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş 

olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür. 

12. Emisyon İzni talebinde bulunan, Özgür Çimento ve Beton End. A. Ş.’ne ait  olan, Antalya İli, 

Kurşunlu Şelalesi Yolu 2 Km – Aksu adresinde faaliyet de bulunan Hazır Beton Tesisi  ile ilgili 

hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B 

grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

13. Emisyon İzni talebinde bulunan, Serapsu Tur İşl. Ve Dan. A.Ş.’ne ait  olan, Antalya İli, 

Alanya İlçesi, Konaklı Kasabası, Telatiye Köyü, Baklabeleni Mevkiinde  faaliyet de bulunan 

Serapsu Otel  ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş 

olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

14. Emisyon İzni talebinde bulunan, Diana Otel İşletmeciliği Turizm Sey. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait  

olan, Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Bingeşik Mevkiinde faaliyet de bulunan 

Perissia Hotel Side Otel  ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları 

incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

15. Emisyon İzni talebinde bulunan, Yalın Petrol Tic. Turhan Yalın ve Orhan Yalın Koleektif 

Şt.’ne ait olan, Antalya İli, Düzlerçamı Beldesi, Nebiler Mah. Kepz Başı Mevkii 237ada 1 nolu 

parsel üzerinde faaliyet de bulunan LPG Oto Gazı Depolama tesisi   ile ilgili hazırlanan emisyon 

izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon 

izni" verilmesi uygun görülmüştür. 

 

 

DEŞARJ İZNİ 

 

16. Deşarj İzni talebinde bulunan, Dalgıçlar Gıda Petrol ve Tarım Ürün Paz. Tic. Ltd. Şti.’ne ait 

olan, Antalya İli, Kumluca İlçesi, Kasapçayırı Mah. Antalya Yolu Üzeri  adresinde faaliyet de 

bulunan ve çıkış suyunu zerzemine sızdıran,  Dalgıçlar Akaryakıt ve LPG Oto Gazı 

Depolama tesisi   ile ilgili hazırlanan Deşarj  izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş 

olup, söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  
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17. Deşarj İzni talebinde bulunan, Mevlana Petrol Ürünleri Tur. Taş. Paz. Ltd. Şti’.’ne ait olan, 

İlimiz Dumlupınar  Bulvarı, Liman Yolu  üzeri , no 83 adresinde faaliyet de bulunan ve çıkış 

suyunu sızdırmalı fosseptiğe veren, Akaryakıt, LPG ve Servis istasyonu ile ilgili hazırlanan 

Deşarj  izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu işletmeye 5(beş) yıl 

süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  

 

18. Deşarj İzni talebinde bulunan, Alva Sitesi Yönetimi tarafından İşletilen, İlimiz Alanya İlçesi, 

Obagöl Mevkii adresinde bulunan ve çıkış suyunu denize deşarj eden, Alva Tatil Sitesi ile ilgili 

hazırlanan Deşarj  izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu  siteye 

5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  

 

19. Deşarj İzni yenileme talebinde bulunan, Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş’ne ait olan, İlimiz 

Manavgat İlçesi, Kızılağaç Mevkii adresinde  faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu denize deşarj 

eden, Clup Ali Bey Tatil Köyü ile ilgili hazırlanan Deşarj  izni yenileme dosyası ve alt 

komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu  siteye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi 

uygun görülmüştür. 

 

 

20. Deşarj İzni yenileme talebinde bulunan,  Genç Gözdeler Turizm İnş. ve Taah. Tic. LTD. Şti.’ne 

ait olan, İlimiz Alanya İlçesi, Tosmur Beldesi adresinde  faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu 

denize deşarj eden, Sarıtaş Otel ile ilgili hazırlanan Deşarj  izni yenileme dosyası ve alt 

komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu  siteye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi 

uygun görülmüştür. 

 

21. Deşarj İzni yenileme talebinde bulunan,  Doğan Otelcilik Tur. Tic. A.Ş’ne ait olan, İlimiz 

Alanya İlçesi, Konaklı Beldesi, Gerpelit Mevkii  adresinde  faaliyet de bulunan ,  ve çıkış suyunu 

denize deşarj eden, Doğanay  Otel ile ilgili hazırlanan Deşarj  izni yenileme dosyası ve alt 

komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu  siteye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi 

uygun görülmüştür. 

 

 

22. Deşarj İzni talebinde bulunan,  Hakkı KANTARCI A.Ş’ne ait olan, İlimiz Alanya İlçesi, 

Konaklı Beldesi, Gerpelit Mevkii  adresinde  faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu denize deşarj 

eden, White Sity Beach Otel  ile ilgili hazırlanan Deşarj  izni yenileme dosyası ve alt komisyon 

raporları incelenmiş olup, söz konusu  siteye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun 

görülmüştür. 

 

23. Deşarj İzni talebinde bulunan,  Mustafa KESTEN’e ait olan, İlimiz Demre  İlçesi, Köşkerler 

Köyü, Dere Mevkii, 887 parsel adresinde faaliyet de  faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu Demre 

Çayı’na deşarj eden, Kırme – Eleme Tesisi   ile ilgili hazırlanan Deşarj  izni yenileme dosyası 

ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu  siteye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni 

verilmesi uygun görülmüştür. 

 

24. Deşarj İzni yenileme talebinde bulunan,  Dedeman Türkmen Yatırım AŞ.’ne ait olan, İlimiz 

Merkez İlçe Lara Yolu adresinde faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu denize deşarj eden, 

Dedeman Resort Otel   ile ilgili hazırlanan Deşarj  izni yenileme dosyası ve alt komisyon 

raporları incelenmiş olup, söz konusu  siteye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun 

görülmüştür. 

 

25. Deşarj İzni yenileme talebinde bulunan,  Depark Eğlence Merkezleri Yatırım İşletme ve Tic. 

A.Ş.’ne ait olan, İlimiz Merkez İlçe Lara Yolu adresinde faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu 

denize deşarj eden, Aquapark Dedeman    ile ilgili hazırlanan Deşarj  izni yenileme dosyası ve 

alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu  siteye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni 

verilmesi uygun görülmüştür. 

 

26. Deşarj İzni yenileme talebinde bulunan,  Gümbet Turizm ve İnş A.Ş.’ne ait olan, İlimiz Merkez 

İlçe Lara Yolu adresinde faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu denize deşarj eden,  Dedeman 
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Park   ile ilgili hazırlanan Deşarj  izni yenileme dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş 

olup, söz konusu  siteye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür . 

 

27. Deşarj İzni yenileme talebinde bulunan,  Turaş’a ait olan, İlimiz Alanya  İlçesi Yeşilköy Beldesi 

(İncekum- Avsallar) adresinde faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu denize deşarj eden,  Avsallar 

Arıtma Merkezi  ile ilgili hazırlanan Deşarj  izni yenileme dosyası ve alt komisyon raporları 

incelenmiş olup, söz konusu  siteye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür . 

 

28. Deşarj İzni yenileme talebinde bulunan, Turaş’a ait olan, İlimiz Serik İlçesi Kadriye Beldesi  

adresinde faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu Beşgöz Deresi’ne deşarj eden,  Belek I merkezi 

Arıtma Tesisi ile  ilgili hazırlanan Deşarj  izni yenileme dosyası ve alt komisyon raporları 

incelenmiş olup, söz konusu  siteye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür  

 

29. Deşarj İzni yenileme talebinde bulunan, Turaş’a ait olan, İlimiz Serik İlçesi Belek Beldesi 

adresinde faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu Acısu Deresi’ne deşarj eden,  Belek 2 Merkezi 

Arıtma Tesisi ile  ilgili hazırlanan Deşarj  izni yenileme dosyası ve alt komisyon raporları 

incelenmiş olup, söz konusu  siteye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür  

 

30. Deşarj İzni talebinde bulunan, Doğakent Site Yönetimince işletilen, İlimiz Merkez İlçe, Acısu - 

Kundu  adresinde bulunan  ve çıkış suyunu bahçe sulamada kullanan Doğakent Sitesi ile  ilgili 

hazırlanan Deşarj  izni yenileme dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu   

 siteye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür . 

 

 

 

B.Sıtkı HANLIOĞLU                           Mine KARA                            D. İlkay ÖNCEL 

    Vali Yardımcısı                       Çevre ve Orman İl Müd.                  Büyükşehir Bld. Bşk.  

 

 

 

                                                        Hasan DENİZ                                   Müge ERPEK                       

Bölge Çalışma Müdürlüğü           Orman Bölge Müdürlüğü                 DSİ 13. Bölge Müdürlüğü                                           

 

 

 

 

Muammer ATILGAN                            Şule ÖZKAN                       Muhammet ARICAN  

Kültür ve Turizm İl Müd.                        Tarım İl Müd.                         Sağlık il Müdürlüğü   

 

 

 

 

                Süleyman  ERYILMAZ                Mustafa BALKIÇ 

Defterdarlık İl Müd.               İl Milli Eğitim  Müdürlüğü            Ant. Ziraat Odası Bşk .         

 

 

 

    Gülser GÜLEBAY   M.Tanju  UNVAN             Nadir AKKULAK  

Ulaştırma Bölge Müdürlüğü        ATSO   San. ve Tic. İl Müd. 

 

 

 

 

Mustafa ŞİMŞEK                                                             Suat GÖKOĞLU  

İl Jandarma Komutanlığı               Bayındırlık ve İskan  Müd.          ASAT Genel Müdürlüğü
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