
  Mahalli Çevre Kurulu, 05.03.2007 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri    olan, 

 Baz İstasyonu,  Deşarj İzni  ve   Emisyon İzni konularını  görüşmek  üzere, Vali 

 Yardımcısı B.Sıtkı HANLIOĞLU başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin 

 katılımı   ile toplanmıştır. 

 

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ 

 

1. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 10.01.2007 tarih ve 1514- 

857- 204 sayılı yazısında, Petrol Ofisi Antalya Terminal Müd. İçi İdari Bina Arkası 

Totem Direği Antalya Limanı Konyaaltı/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 8,670 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 31.01.2007 tarih ve 6307- 

3900- 817 sayılı yazısında, Uluç Mah. Atatürk Bulvarı 357. Sok. Tedaş Trafo Merkezi 

Konyaaltı /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.  

 

Müdürlüğü’nden ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum 

çıkış gücü 8,710 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste 

kurulmasında sakınca  olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.01.2007 tarih ve 5377- 

3313- 693 sayılı yazısında, Cesars Temple Resort Hotel İleribaşı Mevkii Belek Serik / 

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. 

Komisyon üyesi Antalya Müze Müdürlüğü 22.02.2007 tarihli, 508 sayılı yazısında söz 

konusu  baz istasyonu kurulmasında sakınca olmadığını belirtmiştir. 

 

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

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,50- 5,89- 7,59 watt olan bahse 

konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği 

ile karar verilmiştir.  

 

4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 31.01.2007 tarih ve 6311- 

3902- 819 sayılı yazısında, Akseki Yol Ayrımı Meydan Mevkii Karacalar Köyü 4. 
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Pafta 132. Parsel Manavgat / 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 8.710 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

5. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 17.01.2007 tarih ve 3034- 

1843- 393 sayılı yazısında, Tv Vericileri Yanı Gazipaşa / ANTALYA adresinde 

Yaşam Tv. Yay. A.Ş. tarafından Tv 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 Tv 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 20 watt olan bahse konu Tv 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.01.2007 tarih ve 3496- 

2155- 452 sayılı yazısında, İstiklal Mah. Mehmet Aydın Cad. 89. Ada 48. Parsel 

Gazipaşa / 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.  

 

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

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

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.01.2007 tarih ve 3505- 

2160- 455 sayılı yazısında, Alanya Yeni Yat Limanı Karşısı Dinek Mevkii 

Hacımehmetli Köyü 436. Parsel Akdem Turizm Şirketi Binası Alanya / 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.  
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Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli 

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 4,17 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 31.01.2007 tarih ve 6309- 

3901- 818 sayılı yazısında, Asrın Beach Hotel Türkler Kasabası Alanya / ANTALYA 

adresinde Türkcell 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.  

 

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

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,666 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.02.2007 tarih ve 6849- 

4227- 921 sayılı yazısında, Antalya Kemer Yolu 18 Km. Kargıcak Plajı Yanı Akyarlar 

Tünel Çıkışı Karşısı Milli Park Alanı Beldibi Kemer / 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. 

 

10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 06.02.2007 tarih ve 7875- 

7277- 1075 sayılı yazısında, Tahtalı Dağı Teleferik Çıkış Merkezi Binası Milli Parklar 

Ormanı İçi Tekirova / 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.  

 

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

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6,31 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

11.  Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 09.02.2007 tarih ve 8770- 

7801- 1215 sayılı yazısında, Teleferik Binası Tahtalı Dağı Tekirova Kemer / 

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

ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 
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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 0,051- 0,062- 0,0740- 041- 0,045- 

0,032- 1,089 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında 

sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

12. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 09.02.2007 tarih ve 8778- 

7810- 1219 sayılı yazısında, Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. Quenn Elizabeth Otel 

Göynük Kemer / 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.  

 

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

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,398- 0,032- 0,062- 0,0500- 200- 

0,158-0,032-0,040-0,316-0,158-0,063-0,020-0,025- watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

13. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.02.2007 tarih ve 6847- 

4225- 919 sayılı yazısında, Meydan Kavağı Mah. Perge Bulvarı 1551 Sok. No:78 Hacı 

Emin Aksu Camii /ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz 

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

 

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 Antalya Müze Müdürlüğü 22.02.2007 tarihli, 1666 sayılı yazısında 

söz konusu   baz istasyonu kurulmasında sakınca olmadığını belirtmiştir. 

 

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

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6,92 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

14. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.02.2007 tarih ve 6848- 

4226- 920 sayılı yazısında, Hüsnü Karakaş Mah. 3505 Sok. Nihat Halit APT. No:30 / 

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. 

Komisyon üyesi Antalya Müze Müdürlüğü 22.02.2007 tarihli, 1666 sayılı yazısında 

söz konusu   baz istasyonunun  kurulmasında sakınca olmadığını belirtmiştir. 
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Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli 

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,47 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

15. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 05.02.2007 tarih ve 7575- 

7090- 1011 sayılı yazısında, Masa Dağı Dağı Mevkii /ANTALYA adresinde Mavi 

Marmara İlet. San. ve Tic. 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.  

 

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

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 900 watt olan bahse konu radyo 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

16. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.02.2007 tarih ve 6845- 

4224- 918 sayılı yazısında, Karşıyaka Mah. 14.Pafta 192. Ada 6. Parsel Soğuk Hava 

Deposu Arazisi Korkuteli /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 Antalya Müze Müdürlüğü 22.02.2007 tarihli, 1667 sayılı yazısında 

söz konusu baz istasyonu kurulmasında sakınca olmadığını belirtmiştir. 

 

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.  

 

17. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.01.2007 tarih ve 3507- 

2161- 456 sayılı yazısında, Orman Gözetleme Kulesi Yanı Söğütcuması Köyü Üstü 

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.  

 

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

 zinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7,94- 17,78 watt olan bahse konu 

 baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy  birliği ile  

 karar verilmiştir. 
 

18. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 23.02.2007 tarih ve 12557- 

10172- 1712 sayılı yazısında, Gündoğdu Belediyesi Su Deposu Yanı, Orman Arazisi 
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Manavgat /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.  

 

19. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.02.2007 tarih ve 12756- 

10301- 1758 sayılı yazısında, Lara Kıyı Bandı, Kundu Turizm Bölgesi Riva Diva 

Hotel Kundu /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 14 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

20. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.02.2007 tarih ve 12759- 

10304- 1759 sayılı yazısında, Merkez İlçe, Ulus Mah. Namık Kemal Bulvarı Sebat 

Apt. No:32 /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 14 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  
 

 

 EMİSYON İZNİ 

 

21. Emisyon İzni talebinde bulunan, Yazıcı Demir Çelik San. ve Tur. Tic. A.Ş.’ ne ait olan, İlimiz 

Serik İlçesi, İleriburun mevkii’nde faaliyet de bulunan “CORNELİA DE LUXE RESORT 

OTEL ’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, Simtan Tur. Ticaret ve San. A.Ş. ’ ne ait olan, İlimiz, Serik 

İlçesi, Belek Turizm Beldesi, Taşlıburun Mevkii’nde faaliyet gösteren PAPİLLON BELVİL 

TATİL KÖYÜ ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş 

olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür. 
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23. Emisyon İzni talebinde bulunan, Aydıner İnşaat A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, Serik İlçesi, Belek 

Beldesi Acısu Mevkii’nde faaliyet gösteren XANADU RESORT HOTEL ile ilgili hazırlanan 

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

emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür. 

 

24. Emisyon İzni talebinde bulunan, Aygün Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, 

Merkez İlçe, Lara Turizm Merkezi’nde faaliyet gösteren TİATANİK BEACH RESORT 

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

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

 

25. Emisyon İzni talebinde bulunan, Sertaş Turizm Yatırm İşl. A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, Merkez 

İlçe, Lara Turizm Merkezi’nde faaliyet gösteren ROYAL WİNGS HOTEL ile ilgili hazırlanan 

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

emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür 

 

26. Emisyon İzni talebinde bulunan, Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. Tic. A.Ş.’ne ait 

olan, İlimiz, Organize Sanayii Bölgesi 5159 Ada, 6 nolu Parsel üzerinde faaliyette bulunan 

Ekiciler Süt ve Süt İşleme Tesisi  ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon 

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

görülmüştür. 

 

27. Emisyon İzni talebinde bulunan, Gürtaş Ahşab Mobilya İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ne ait olan, 

İlimiz, Döşemealtı Beldesi II. Organize Sanayi Bölgesi, 25498 ada 3 nolu parsel adresinde 

faaliyette bulunan ve Mobilya üretimi yapılan İşletme ile ilgili hazırlanan emisyon izni 

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

verilmesi uygun görülmüştür. 

 

28. Emisyon izni talebinde bulunan, GTI Turizm ve İşl. Ltd. Şti.’ne ait olan,  İlimiz, Merkez İlçe 

Lara Turizm Merkezi’nde bulunan “RİVA DİVA OTEL” ile ilgili hazırlanan emisyon izni 

dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B Grubu Emisyon İzni” 

Belgesi verilmesi uygun görülmüştür.  

 

29. Emisyon izni talebinde bulunan, Bursa Otelcilik Turizm ve Tekstil San. Tic. A.Ş.’ne ait olan,  

İlimiz, Merkez İlçe Lara Turizm Merkezi’nde faaliyet de bulunan “HOLİDAY COURTS 

KERVANSARAY LARA OTEL” ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon 

raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B Grubu Emisyon İzni” Belgesi verilmesi uygun 

görülmüştür.   

30.  Emisyon izni talebinde bulunan, Turab Tur ve Tic. A.Ş..’ne ait olan,  İlimiz, Merkez İlçe Lara 

Turizm Merkezi’nde faaliyet de bulunan “BARUT OTEL” ile ilgili hazırlanan emisyon izni 

dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B Grubu Emisyon İzni” 

Belgesi verilmesi uygun görülmüştür. 

31. Emisyon izni talebinde bulunan, Mön İnşaaat ve Tic. A.Ş.’ne ait olan,  İlimiz, Merkez İlçe Lara 

Turizm Merkezi’nde faaliyet de bulunan “MİRACLE RESORT OTEL” ile ilgili hazırlanan 

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

Emisyon İzni” Belgesi verilmesi uygun görülmüştür 

 

32. Emisyon izni talebinde bulunan, Lares Turizm İnş. Taah. San Tic. A.Ş.’ne ait olan,  İlimiz, 

Merkez İlçe Lara Turizm Merkezi’nde faaliyet de bulunan “LARESPARK HOTEL” ile ilgili 

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

Grubu Emisyon İzni” Belgesi verilmesi uygun görülmüştür. 

 

33. Emisyon izni talebinde bulunan, Berberoğlu İnş. San ve Tic.Ltd. Şti’ne ait olan,  İlimiz, 

Alanya İlçesi, Demirtaş Kasabası, Cumhuriyet Mahallesi, Kızılkisle Mevkiinde faaliyet de 

bulunan “Taş ocağı ve Kırma Eleme Tesisi ” ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt 

komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B Grubu Emisyon İzni” Belgesi 

verilmesi uygun görülmüştür 
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34. Emisyon izni talebinde bulunan, Özyer Turizm San. ve Tic. A.Ş.’ne ait olan,  İlimiz, Merkez 

İlçe Lara Turizm Merkezi’nde faaliyet de bulunan “HOTEL LARA BEACH” ile ilgili 

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

Grubu Emisyon İzni” Belgesi verilmesi uygun görülmüştür. 

 

35. Emisyon İzni talebinde bulunan, Konya Çimento San. A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, Serik İlçesi, 

Antalya yolu, 5. km, Cumalı Mevkii adresinde faaliyet de bulunan KONYA ÇİMENTO 

SERİK HAZIR BETON TESİSİ ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon 

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

görülmüştür. 

 

DEŞARJ İZNİ 

 

36. Deşarj İzni talebinde bulunan, Minerko Mineral Katkıları San. A.Ş.’ne ait olan, Antalya İli, 

Merkez İlçesi, Karaöz Beldesi; Hacıeliler Köyü, Cümle Tepesi Mevkii adresinde faaliyet de 

bulunan ve çıkış suyunu Aksu Çayı’na deşarj eden, Kum-Çakıl Kırma -Eleme- Yıkama 

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.  

 

37. Deşarj İzni talebinde bulunan, Mert Turizm Yat. İşl. Oto ve Petrol Taş. Mad. Haf. Ve İnş. 

San. Tic. A.Ş.’ne ait olan, Antalya İli, Merkez İlçesi, Namık Kemal Bulvarı No:59 adresinde 

faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu sızdırmalı fosseptiğe deşarj eden, Shell ünvanlı akaryakıt 

–satış 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.  

 

38. Deşarj İzni talebinde bulunan, Alanya Belediyesi’ne ait olan, Antalya İli, Alanya İlçesi, Otogar 

arkası, Emniyet Müdürlüğü karşısında faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu denize deşarj eden,  

“Alanya Merkezi Atıksu Arıtma 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. 

 

39. Deşarj İzni talebinde bulunan, Erdoğanlar İnş. Malz. Paz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ’ne ait 

olan, İlimiz  Aksu Beldesi, Macun Mah. 513 Ada, 1 Nolu Parsel üzerinde faaliyette bulunan ve 

çıkış suyunu zerzemine deşarj eden “Hazır Beton 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.   

 

40. Deşarj İzni talebinde bulunan, S.S Elmalı ve Çevresi Kalkınma Kooperatifi’ne ait olan, 

Antalya İli, Elmalı İlçesi, Orta sokak Mevkii 105 ada 3 nolu parsel adresinde faaliyet de bulunan 

ve çıkış suyunu Elmalı Belediyesi Kanalizasyon Sistemine deşarj eden, Elmisko Süt ve Süt 

Ürünleri İşleme 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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B.Sıtkı HANLIOĞLU                              Mine KARA                                     

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

 

 

 

 

Sevgi ÇAY                                           Pınar BİLGİN                                    Müge ERPEK                                    

Bölge Çalışma Müdürlüğü                Orman Bölge Müdürlüğü                 DSİ 13. Bölge Müdürlüğü     

 

 

 

 

    Hasan KARAKAYA                        Şule ÖZKAN                          Hüseyin KARACA 

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

 

 

 

 

  Rıfat GÜLMEZ                M. Emin ŞAHİN     

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

 

 

 

 

    Gülser GÜLEBAY       M. Tanju UNVAN   

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

 

 

 

 

    Mustafa ŞİMŞEK                                                                   

İl Jandarma Komutanlığı               Bayındırlık ve İskan Müd.         ASAT Genel Müdürlüğü

   

 

 

 

         R. Ahmet TAŞIR 

      İl Emniyet Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


