
 

             Mahalli Çevre Kurulu 18/05/2005 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz 

İstasyonu, Emisyon İzni, Satışına İzin Verilen Yakıtlarla İlgili Düzenleme  konularını görüşmek üzere, 

Vali Yardımcısı B.Sıtkı HANLIOĞLU Başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 

toplanmıştır. 

 

 

BAZ İSTASYONLARI 

 

1)Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 30.03.2005 tarih ve 2211 sayılı 

yazısında, Serik İlçesi,BelkısKöyü Kürt Ali Mevkii 217 Parsel / ANTALYA adresinde Telsim Mobil 

Telek. 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.Komisyon üyesi olan  Belek 

Belediye Başkanlığının yazılı olarak vermiş oldukları görüşte, bahse konu olan yerde, baz 

istasyonunun kurulması Belde insanımızın sağlığı açısından ve yerleşim yeri içinde olması nedeniyle 

söz konusu baz istasyonunun belirtilen  adreste  kurulmasında sakınca görüldüğü belirtilmiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 22.03.2005 tarih ve 1866 

sayılı yazısında,Merkez İlçe,Güllük Cad.Ring Otel No:71 -ANTALYA adresinde, Avea İletişim  

Hizm. 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.178-7.798  watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 05.04.2005 tarih ve 2502 

sayılı yazısında Merkez İlçe, Porto Bello Hotel Akdeniz Bulvarı 6 Sk.Konyaaltı /ANTALYA  

adresinde Avea İletişim Hizm. 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Konyaaltı 

Belediye Başkanlığı’nın,konu ile ilgili yazılı görüşünde, yasa gereği yapılacak olan her türlü 

yapıların,bina üzerinde veya parseldeki tadilatlarda,Belediyeden tadilat izni alınması gerektiği 

belirtilerek baz istasyonlarının kurulması da tadilat sayılacağı için yapı ruhsatı alınmadan söz konusu 

baz istasyonunun kurulması uygun görülmemiştir.  

Ancak, ilgili belediyenin yazısında atıfta bulunulan 3194 sayılı imar kanunun ,02.07.2004 

tarih ve 25510 sayılı çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun ek 35.maddenin  

2.fıkrasında” Elektronik haberleşme ile ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan direk, kule ,kulübe, 

konteynır, anten, dalga kılavuzu, enerji nakil hattı ,alt yapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü taşınır 

taşınmaz mal ve teçhizat, kanun hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun 

olarak kurulmak ve kurumdan gerekli izin, ruhsat veya sertifikaları almak şartı ile 3194 sayılı İmar 

Kanunu ve İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine v e yapı 

kullanma iznine tabi değildir.” denilmektedir. 



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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 9.20 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına  oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 04.04.2005 tarih ve 2410 

sayılı yazısında Merkez İlçe, Keşirler Mah.  Pafta 20 N-2-C 882/4 Parsel Çalkaya /ANTALYA 

adresinde Turkcell İletişim Hizm. 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan  Çalkaya 

Belediye Başkanlığının yazılı olarak vermiş oldukları görüşte, bahse konu olan yerin,mevcut 

İlköğretim okul alanına ve yerleşim bölgesine yakın olması  nedeniyle söz konusu baz istasyonunun 

belirtilen  adreste  kurulmasında sakınca görüldüğü belirtilmiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

5) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 16.03.2005 tarih ve 1639 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Ofo Otel Örnekköy Lara /ANTALYA adresinde AVEA İletişim Hizm. 

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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 1.38-1.26watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

6) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 14.04.2005 tarih ve 2979 

sayılı yazısında Merkez  İlçe,Güzelbağ Mah.Yedigöller Mevkii 26 Pafta 1344 Parsel Arazi  

/ANTALYA adresinde Turkcell  İletişim Hizm. 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

7) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 15.03.2005 tarih ve 1604 

sayılı yazısında Alanya  İlçesi, Çarşı Mah. Hükümet Cad.Doruk İşhanı K:3 /ANTALYA adresinde 

Alanya Fm Radyo Yay.Hizm. 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi ol an Alanya 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 300 watt olan bahse konu radyo istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

8) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 05.04.2005 tarih ve 2439 

sayılı yazısında Gazipaşa  İlçesi,Kahyalar Orman Gözetleme Binası Yanı Kahyalar /ANTALYA 



adresinde Telsim Mobil Tele. Hizm. 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir Komisyon üyesi olan Alanya 

Müze Müdürlüğü  konu ile ilgili yazılı olarak vermiş oldukları görüşte,adı geçen adresin, 27.03.2003 

tarih ve 5763 sayılı kararla 1.derece doğal sit alanı tespit ve ilan edilen Alanya Gazipaşa kıyı bandı 

Doğal Sit Alanı sınırları içinde kaldığı ve 2863 sayılı yasa uyarınca konunun Antalya Bölge  Koruma 

Kurulunda görüşülmesi ve bu amaçla kurula başvurulması  gerektiğini belirtmiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 17watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına,oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 05.04.2005 tarih ve 2458 

sayılı yazısında Akseki İlçesi,Taşlıca Köyü Murtiçi Mevkii  11.A-3D Pafta 38 Parsel 138 Ada  

/ANTALYA adresinde Telsim Mobil Tele. Hizm. 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Akseki 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 17 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

10) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 22.03.2005 tarih ve 1845 

sayılı yazısında Merkez İlçe, Masa Dağı Mevkii /ANTALYA adresinde TRT Antalya Bölge 

Müdürlüğü tarafından Tv ve Radyo İstasyonu 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 ve Radyo 

istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi 

olan , Kepez Belediye Başkanlığı yazılı olarak vermiş oldukları görüşte, "TRT kurumunun talebi olan 

27461 ada 02 parsel, imar planında konut alanına ayrılmıştır.1990'lı yıllardan beri konut adası olarak 

planlı olan bu imar adası, anlaşılacağı üzere 18.madde uygulaması görmüş olup, 2 nolu parsel ise 

Antalya Belediyesi ve özel mülkiyet tapu maliklerine aittir.Bölge konut adalarıyla çevrili olup, büy ük 

bir kısmı iskan almıştır. 

Hazineye ait bir parselin  bir köşesine verici yapılıp, diğer bölümlerinde konut yapılması 

doğru olmadığı gibi aynı adada yer alan l nolu tapu malikleri açısından da olumsuz etki 

yaratacaktır.Dolayısıyla, eskiden beri konut adası olarak planlı söz konusu  alan üzerinde  bu tip bir 

tesisin konuşlandırılmasının uygun olmadığı, bu tesisin, aynı bölgede yer alan Tv vericilerinin kuruluş 

amacıyla planlanan Belediye hizmet alanına yönlendirilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz." 

denilerek,  söz konusu Tv ve Radyo istasyonunun, belirtilen  adreste  kurulmasında sakınca 

görülmüştür.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 1250 watt olan bahse konu Tv ve Radyo istasyonunun, 

belirtilen adres de kurulmasında sakınca olduğuna ve Belediyenin uygun görüş vermemesi 

nedeniyle,belediye ile ortak hareket edilip plan tadilatı yapıldıktan sonra yeniden başvurunun 

sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

11) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 20.04.2005 tarih ve 3171 

sayılı yazısında Kaş İlçesi,Ekici Otel Arısan Sk.No:1/ANTALYA adresinde Turkcell İletişim .Hizm. 

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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştirKomisyon üyesi olan Kaş 

Belediye Başkanlığı, yazılı olarak vermiş oldukları görüşte,yerleşim alanının topoğrafik yapısı ve 

yakın  çevresindeki halkımızın tepkisi nedeni ile söz konusu baz istasyonunun belirtilen  adreste  

kurulmasında sakınca görüldüğü belirtilmiştir.  

 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 adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

12) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 19.04.2005 tarih ve3094  

sayılı yazısında, Kaş İlçesi,Yeni Cami Mh.Merkez Binası Üzeri / ANTALYA adresinde, Eksen 

Yay.Dağıtım Paz. ve Dış 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 istasyonun un, 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Kaş 

Belediye Başkanlığı'ndan, konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 250 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

13) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 20.04.2005 tarih ve 3173 

sayılı yazısında, Kaş İlçesi,168 Parsel Arazi Yeşilköy Kalkan /ANTALYA adresinde, Turkcell İletişim 

Hizm. 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca  görülmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5.012-2.512 watt olan bahse konu baz istasyonunun, 

belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına  oy birl iği ile karar verilmiştir. 

 

14) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 21.04.2005 tarih ve 3337 

sayılı yazısında, Kemer İlçesi, Sungate Port Royal Hotel Çifteçeşmeler Mevkii  1.Beldibi /ANTALYA 

adresinde Turkcell İletişim Hizm. 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 is tasyonunun, 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Beldibi 

Belediye Başkanlığı'ndan, konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471-5.248 watt olan bahse konu baz istasyonunun, 

belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına  oy birliği ile karar v erilmiştir. 

 

15) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 29.04.2005 tarih ve 3648 

sayılı yazısında, Kemer İlçesi, Sarıören Mah.Robinson Club G.Batısı 2283 Parsel Çamyuva  

/ANTALYA adresinde, Turkcell İletişim Hizm. 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  



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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.943 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen adres  

de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

 

EMİSYON İZİNLERİ: 

 

1) Emisyon İzni  müracaatında bulunan İlimiz, Elmalı İlçesi, Beyler Köyü'nde faaliyet 

gösteren, Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Amb. San. Tic. A.Ş.' ne ait Meyve Suyu Ko nsantresi Üretim  

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

tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

 

2)Emisyon İzni  müracaatında bulunan,  İlimiz, Merkez İlçesi, Organize Sanayii Bölgesinde,  

5167 ada, 1-2 parselde faaliyet gösteren, Alara Tur. Tic. A.Ş'ne ait Alara Tekstil Fabrikası ile ilgili 

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

emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür. 

 

3)Emisyon İzni  müracaatında bulunan, İlimiz, Merkez İlçesi, Etiler Mahallesi Emrah Cad. 

No:2 adresinde faaliyet gösteren, Yılmaz Sebze Meyve Akaryakıt ve Akaryakıt Ürünleri Paz. Tic. Ltd. 

Şti.' ne ait Akaryakıt ve LPG (Oto gaz)  Satış İstasyonu  ile ilgili  hazırlanan emisyon izni dosyası ve 

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

görülmüştür. 

 

 

SATIŞINA İZİN VERİLEN YAKITLARLA İLGİLİ DÜZENLEME 

 

 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma Daire Başkanlığı,Çevre Sağlığı Şube 

Müdürlüğünün, 23.03. 2005 tarih ve 166 sayılı yazısına  istinaden,  " Satışına İzin Verilen Yakıtlarla 

İlgili Düzenlemeler,, konusu, 07.04.2005 tarihli 05/04 sayılı MÇK' da görüşülmüş, gerekli incelemeyi 

yapmak üzere kurulmasına karar verilen alt komisyon   tarafından hazırlanan rapor incelenmiş, 

kanunla yapılan bir düzenleme ile ilgili olarak İl M.Ç.K.'da  karar alınmasına gerek olmadığına, alt 

komisyon raporu doğrultusunda ilgili belediyelerle gerekli yazışmanın yapılmasına , karar verilmiş 

olup, 

 

 

             Oy birliği ile kabul edilmiştir.  

 

 

 

 B. Sıtkı HANLIOĞLU                 Mine KARA                                         

     Vali Yardımcısı                     Çevre ve Orman İl Müdürü                     

 

 

 

Murat KORUCU                          Nadir NADİRGİL                           Gülser GÜLEBAY

     İl Jandarma Kom.                       İl Emniyet Müdürlüğü              .      Ulaştırma İl Müdürlüğü   

 

 

 

  Gülcan AKKAYA                                 Şu le ÖZKAN     Hüseyin KARACA                 

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

 

 

 

 



 Hüseyin ÇEVİKÇELİK                    Yıldırım ASLAN                            VeliKAYA  

Bayındırlık ve İsk. Müd.      .  Defterdarlık  Müd.  İl Milli EğitimMüd. 

    

 

    Müge  ERPEK                              Pınar BİLGİN                               Adnan ÖZEN  

 DSİ 13. Bölge Müd              Orman Bölge Müdürlüğü            Ticaret ve Sanay Odası  Bşk.            

                                  

 


