
 

    

  Mahalli Çevre Kurulu 18.10.2007 günü saat 14.00'de, gündem maddeleri olan Baz 

 İstasyonu, Emisyon İzin, Deşarj İzni ve 2007–2008 yakıt programındaki değişiklik  

 konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı Fazlı AKGÜN   başkanlığında ve aşağıda 

 isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.  

 

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ 

 

1. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 20.08.2007 tarih ve 63044- 43825- 

10324 sayılı yazısında, Demircikara mah. 1426 sok. Hacı Cemal Demirhan Camii  

/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.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12,02  watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.08.2007 tarih ve 65397- 45370- 

10658 sayılı yazısında, Dedeman park Hotel Şirinyalı mah. Lara Yolu Park oteli yanı 

/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.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,09-0,11-0,12-0,13-1,95   watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 17.08.2007 tarih ve 62558- 43498- 

10236 sayılı yazısında, Çaltepe Köyü üstü Sülümen Tepe Orman Gözetleme Binası yanı 

Beşkonak  / ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu 

kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü ist enmiştir 

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 14,13 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 17.08.2007 tarih ve 62543- 43484- 

10233 sayılı yazısında, Çavdır cd. Delik Kemer mevkii Piknik alanı Orman Deposu karşısı 

Çavdır Kalkan-Kaş  / ANTALYA adresinde Turkcell  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.   

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.  

 

 

 

 

 

 



5. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.09.2007 tarih ve 68074- 47104- 

11129 sayılı yazısında, Deliklitaş mevkii 24A-03C4 pafta 118 ada 1 parsel Yalnız Köyü 

Finike  / ANTALYA adresinde Turkcell  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.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5,62-11,22  watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün  14.09.2007 tarih ve 70135-48560-

11598 sayılı yazısında, Rıva Costa Hotel Kızılot mevkii Yüksek Yargı tesisleri Çengerköy-

Side/ANTALYA adresinde AVEA İletişim Hizmetleri  A.Ş.    tarafından GSM Baz İstasyonu 

kurma izin 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 11,48 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün  12.09.2007 tarih ve 69261-47958-

11355 sayılı yazısında, Tenpın Bowlıng Öğretmen Evleri mh. 17.cd. 901 sk. Makro market 

yanı / Konyaaltı adresinde AVEA İletişim Hizmetleri  A.Ş.    tarafından GSM Baz İstasyonu 

kurma izin 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 0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,7  watt olan bahse konu 

baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün  14.09.2007 tarih ve 70134-48559-

11597 sayılı yazısında, Rıva Bella Hotel Çolaklı mevkii Side /ANTALYA  adresinde AVEA 

İletişim Hizmetleri  A.Ş.    tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin 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 6,61-7,11-11,38-12,99   watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.09.2007 tarih ve 73183-50414-

12214  sayılı yazısında,  Burcaklar Köyü TV. Vericileri yanı Ada: 178 parsel:3 Alanya / 

Antalya adresinde Turkcell İletişim Hizmetleri  A.Ş.    tarafından GSM Baz İstasyonu kurma 

izin 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 iz inlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 3,16-6,31  watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 



10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün  26.09.2007 tarih ve 73100 -50358-

12227  sayılı yazısında,  Deepo  Outlet  Center  Antalya Alanya Havaalanı Karşısı No:371 

Antalya adresinde Avea  İletişim Hizmetleri  A.Ş.    tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin 

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 0,10-0,27, 0,36-0,37-0,30-0,08-0,28-0,23-0,40-0,29-

0,18  watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca 

olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

11. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün  21.09.2007 tarih ve 71918 -49641-

11951  sayılı yazısında,  Erciyes Yapı market Aspendos Bulvarı 1592 sk.  Antalya adresinde 

Avea  İletişim Hizmetleri  A.Ş.    tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin 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 0,22-0,10 0,12-0,03-1,23  watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

12. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün  26.09.2007 tarih ve 73095-50353-

12226  sayılı yazısında,  Expo center Antalya Allanya yolu Pınarlı Beldesi   Antalya adresinde 

Avea  İletişim Hizmetleri  A.Ş.    tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin 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 iz inlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,31-0,53-0,54-0,38-0,49-0,36-0,42-0,52-0,30-0,20-

0,37-0,50  watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca 

olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

13. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün  26.09.2007 tarih ve 73093 -50351-

12225  sayılı yazısında,  Poınt Bowlıng Fener Mah. Fener cad. No:5/A  Antalya adresinde 

Avea  İletişim Hizmetleri  A.Ş.    tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin 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 0,095-0,146-0,121-1,00   watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

 

EMİSYON İZNİ 

 

14. Emisyon İzni talebinde bulunan, Ersoy Otelcilik ve Turz. İnş.  A.Ş.’ne ait olan, 

İlimiz, Serik İlçesi, Belek Turizm Merkezi, İskele Mevkii’nde faaliyette bulunan Clup 

Voyage Belect Select 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, Gen-Bio Enerji Sanayi Üretim Dağıtım Akaryakıt 

Otomotiv Tic. Ltd. Şti.’ne ait olan, İlimiz Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette 

bulunan Yağlı Tohumlardan Yağ İstihsali Konusunda Faaliyet Gösteren Fabrika 

ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, 

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

 

16. Emisyon İzni talebinde bulunan, Alana Grup Turizm İşletmesi  A.Ş.’ne ait olan, 

İlimiz, Kemer  İlçesi, Beldibi Beldesi, 612 Parsel’de  faaliyette bulunan Amara Clup 

Marine Otel ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları 

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

görülmüştür. 
 

17. Emisyon İzni talebinde bulunan, Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, 

Serik İlçesi, Belek Beldesi, Acısu Mevkii’nde  faaliyette bulunan Gloria Golf Resort 

Hotel ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş 

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

18. Emisyon İzni talebinde bulunan, Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, 

Serik İlçesi, Belek Beldesi, İleribaşı Mevkii’nde  faaliyette bulunan Gloria Verde 

Resort Hotel ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları 

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

görülmüştür. 

19. Emisyon İzni talebinde bulunan, Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, 

Serik İlçesi, Belek Beldesi, Acısu  Mevkii’nde  faaliyette bulunan Gloria Serenity 

Resort  Hotel ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları 

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

görülmüştür. 
 

20. Emisyon İzni talebinde bulunan, Paşaoğlu İnş. Kum, Çakıl Ocağı Nak. Harf. Pet. 

Ür. Gıda Mad. İth. İhr. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait olan, İlimiz, Serik İlçesi, 

Tekke- Büğüş Köyü adresinde faaliyette bulunan II Grup Maden Çıkarılması 

Faaliyeti (Taş ocağı) ve Konkasör tesisi ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve 

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

verilmesi uygun görülmüştür. 
 

21. Emisyon İzni talebinde bulunan, Telerko Kablo Plastik ve Tur. San. A.Ş.’ne ait 

olan, İlimiz, Manavgat İlçesi, Sorgun Beldesi, Ayıgürü Mevkii’nde  faaliyette bulunan 

Sueno Hotels ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları 

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

görülmüştür. 
 

22. Emisyon İzni talebinde bulunan, Arman Turizm Tic. ve İnş. A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, 

Manavgat İlçesi, Sorgun Beldesi, Titreyengöl Sorgun Mevkii’nde  faaliyette bulunan 

Joy Pegasus World Hotel ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon 

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

görülmüştür. 
 

23. Emisyon İzni talebinde bulunan, Otium Otelcilik Turz. Tic. A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, 

Serik İlçesi, Belek Beldesi, Taşlıburun Mevkii’nde  faaliyette bulunan Sun Zeynep 

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

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

 

 

 

 



DEŞARJ İZNİ 

  

24. Deşarj  İzni talebinde bulunan,  İlimiz Alanya  İlçesi, Tosmur  Beldesi, Obagöl 

Mevkii’nde  bulunan, Sinan Turz. ve Tic.A.Ş. tarafından işletilen  ve çıkış suyunu 

denize deşarj eden Grand Uysal Family Suite Otel ile ilgili hazırlanan Deşarj  izni 

dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise Deşarj İzni  

verilmesi uygun görülmüştür. 
 

25. Deşarj  İzni talebinde bulunan,  İlimiz Kemerağzı Mevkii, Lara Turizm Bölgesi 

adresinde bulunan, Antalya Büyük Şehir Belediyesi’ne ait olan, çıkış suyunu denize 

deşarj eden Lara Doğu Bölgesi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili  hazırlanan 

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

Deşarj İzni  verilmesi uygun görülmüştür.  
 

26. Deşarj  İzni talebinde bulunan,  İlimiz Merkez İlçe, Sarısu Mahallesi,Tünektepe 

Mevkii, Nato Tesisleri yanı adresinde  bulunan, Antalya Büyük Şehir Belediyesi’ne 

ait olan, çıkış suyunu denize deşarj eden Hurma Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile 

ilgili hazırlanan deşarj  izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz 

konusu tesise Deşarj İzni  verilmesi uygun görülmüştür.  
 

27. Deşarj İzni talebinde bulunan, Aydın Ünlüer Turz. Gıda Tic. San. A.Ş.’ne ait olan, 

İlimiz, Alanya  İlçesi, Kargı Çiftliği  Mevkii’nde faaliyette bulunan, Çıkış suyunu 

Kargı Çayına deşarj eden Aydınbey Gold Dreams Otel ile ilgili hazırlanan Deşarj 

izni  dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise Deşarj İzni 

verilmesi uygun görülmüştür. 
    

 

  YAKIT PROGRAMI 

 

 

28. “Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi ”konulu 2007/8 sayılı Genelgeye istinaden 

06.08.2007 tarihli ve 07/08 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararınca Kabul edilen Yakıt 

Programının; 

  İZİNLİ KÖMÜR BAYİLİĞİ İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER 
 Bölümünün -A)GENEL BİLGİ Ve BELGELER başlığı altında, 

  “8.Yakıt üretici veya ithalatçılar yakıtlarını sözleşme yaptıkları satıcıları 

 (bayi/mahrukatçı) aracılığıyla satmak istiyorlarsa, satış izni başvurusu aşamasında;  

 taahhütname   ile birlikte yakıt ticareti faaliyeti için gerekli şartları sağlayan (oda sicil kaydı, 

 vergi levhası, imza sirküleri) ve bu konu kapsamında mevzuatta öngörülen izinleri (çalışma 

 ruhsatı veya iş yeri açılma ruhsatı) almış olan satıcıların (bayi/mahrukatçı) isim/isimlerini 

 (yakıt ithalatçı/üretici ile satıcılar arasında yapılmış sözleşme /protokol belgesi ile birlikte) 

 Büyükşehir Belediye Başkanlığına vermek zorundadır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

 tarafında  yapılan  inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görülen yakıt üretici veya 

 ithalatçılara yakıt satış izin belgesi verilir ve bu belgeye satıcılarında ismi eklenir. Satıcılar da 

 kendi isimlerinin yer aldığı satış izin belgesini denetimlerde bulundurmalar ı,’’ 

  Aynı bölümün  B)GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER başlığı altında, 

  d)İthalatçı her bir kontrol belgesi kapsamında ithal edilen yakıt için satış yapacağı iller 

 bazında satış izin belgesi almak zorundadır. Satış İzin Belgesi alınan illerde kontrol belgesi 

 düzenlenmesi sırasında bakanlıkça firmaya verilen mühürlü çizelgeye Büyükşehir Belediye 

 Başkanlığı tarafından satış izin belgesine esas yakıt miktarı yazılıp onaylanacaktır. Tüm 

 illerde verilen satış izin belgelerinin toplam miktarı kontrol belgesinde belirtilen miktarı 

 geçmeyecektir.’’ 

 Hükümlerinin yer almasının kabul edilmesine  oy birliği/ oy çokluğu karar 

 verilmiştir. 

 
 

 

 



 

      Fazlı AKGÜN                                Mine KARA           

     Vali Yardımcısı        Çevre ve Orman İl Müdürü           Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

 

 

 

 

 

         

Bölge Çalışma Müdürlüğü             Orman Bölge Müdürlüğü   Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

  

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü                Tarım İl Mü dürlüğü                    Sağlık İl Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

          

 İl Emniyet Müdürlüğü                          ASAT Genel Müdürlüğü     İl Jandarma Komutanlığı 

 

 

 

 

 

  

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü       Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü    Antalya Ziraat Odası Başkanlığı 

 

 

 

 

 

Milli Eğitim Müdürlüğü        D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü         Antalya Ticaret ve Sanayi Odası                               

 

 

 

 

 

  

Defterdarlık    İl Özel İdaresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


