
  Mahalli Çevre Kurulu, 05.02.2007 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 13.12.2006 tarih ve 53664- 28791- 

9919 sayılı yazısında, Boğazkent Mevkii Riva Dona Otel 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 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 24.01.2007 tarih ve 582 sayılı yazısında da bahse konu baz istasyonunun 

kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.  

 

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 oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 13.12.2006 tarih ve 53665-  8792- 

9920 sayılı yazısında, Kadriye Köyü Anızlı Cad. Köyaltı Mevkii 9. Pafta 385. Parsel Belek -

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 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 24.01.2007 tarih ve 582 sayılı  yazısında da bahse konu baz istasyonunun 

kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.  

 

Müdürlüğü’nden ve 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.  

 

3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.12.2006 tarih ve 56993- 30693- 

10397 sayılı yazısında, Antalya Kemer Yolu Üzeri Liman Mah. Sarılar Renault Karşısı Trafo 

Yanı 8909 Ada 2. Parsel / ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon 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 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.12.2006 tarih ve 56992- 30692- 

10396 sayılı yazısında, Beldibi Belde Girişi Çamdağ Tüneli Karşısı Ormanlık Alan 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 
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belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 24.01.2007 tarih ve 582 sayılı  yazısında da bahse konu baz istasyonunun 

kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.  

 

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.  

 

5. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.12.2006 tarih ve 57003- 30699- 

10401 sayılı yazısında, Akyar Mevkii 1. Pafta 522. Parsel Çandır Kasabası Serik / 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 6,31 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 21.12.2006 tarih ve 55517- 29845- 

10203 sayılı yazısında, Gebizli Mah. Köroğlu Bulvarı Yunus Emre Cad. ve Aşık Veysel Cad. 

nin Birleştiği Kavşak Ortası / 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 1,58 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 09.01.2007 tarih ve 1153 - 640- 156 

sayılı yazısında, Sarılar Devlet Ormanı Manavgat Giriş Yolu BP Petrolün 70 m Arkası S evgi 

Hastanesi Doğusu Manavgat / 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 izinler in 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7,94 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca  olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 09.01.2007 tarih ve 1154 - 641- 157 

sayılı yazısında, Sahil Cad. 6. Sok. Polatlı Tatil Köyü Yanı Belediye Otopark Alanı Kumköy 

Sahili Ilıca-Manavgat / 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.  Side Müze 

Müdürlüğü’nün 19.01.2007  tarih ve 43 sayılı  yazısında da.  .bahse konu baz istasyonunun 

kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.  
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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.  

 

9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.12.2006 tarih ve 54647- 29316- 

10071 sayılı yazısında, Çaltepe Köyü 027C-12D-4C Pafta 224. Ada 16. Parsel Manavgat / 

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 5,01-7,10 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği  ile karar verilmiştir. 

  

10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 21.12.2006 tarih ve 55417- 29778- 

10186 sayılı yazısında, Yeni Mah. Merkez Binası Üzeri Kaş /ANTALYA adresinde Sabah 

Yıldızı Radyo ve Tv. Yayın İlet. Rek. 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. Antalya 

Müze Müdürlüğü’nün 24.01.2007 tarih ve 206 sayılı yazısında da. bahse konu radyo 

istasyonunun kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.  

 

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

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

adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği  ile karar verilmiştir.  

 

11. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.12.2006 tarih ve 57033- 30720- 

10408 sayılı yazısında, Cumhuriyet Mah. Çevre Yolu Üzeri Alanyum Alışveriş Merkezi 

Alanya / 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 0,063- 0,040- 0,050- 0.079- 0,025- 0,016- 0,032- 

0,020 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca 

olmadığına  oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

12. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 09.01.2007 tarih ve 1150 - 638- 155 

sayılı yazısında, Alara Turizm Merkezi Riva Delta Otel Okurcalar-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.  
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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 oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

13. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.01.2007 tarih ve 725- 384-90 

sayılı yazısında, Kuyucak Belediye Su Deposu Yanı Kuyucak Kasabası Akseki /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.  Side Müze 

Müdürlüğü’nün 24.01.2007 tarih ve 54 sayılı yazısında da. bahse konu baz istasyonunun 

kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,318 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

14. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 11.01.2007 tarih ve 1653- 953-215 

sayılı yazısında, Hüsnü Karakaş Mah. Kırçiçeği Cad. 3557 Sok. No:2 Hacı Durmaz Camii 

/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 6,92 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

15. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 11.01.2007 tarih ve 1655- 954-216 

sayılı yazısında, Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı 230. Parsel Mezarlık Yanı Tedaş 

İndirici Merkezi /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.  

 

16. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 12.01.2007 tarih ve 2085 - 1243-263 

sayılı yazısında, Habipler Mah. Sütçüler Cad. No:248 Şelale Düğün Salonu Üstü /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 iz inlerin 

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

belirtilen adreste kurulmasında sakınca  olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  
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17. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.01.2007 tarih ve 3511 - 2163-457 

sayılı yazısında, Clup Hotel Sera Eski Lara Cad. Lara Plajı Mevkii Örnekköy Lara 

/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 0,126- 0,158- 0,063- 0,079- 0,0500, 025- 0,032- 

6,902 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca 

olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

18. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 19.01.2007 tarih ve 3718-2298-466 

sayılı yazısında, Güzeloba Mah. Ay-1 Sok.. No:1 Kayı Plaza Lara /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 0,200- 0,100- 050- 0,158- 0,032- 0,126- 6,295 watt 

olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy 

birliği ile karar verilmiştir.  

 

19. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 16.01.2007 tarih ve 2726 - 1644-357 

sayılı yazısında, İleribaşı Mevkii, Gloria Verde Otel Belek Köyü 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 

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 0,2- 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

   

 EMİSYON İZNİ 

 

20. Emisyon İzni talebinde bulunan, Burak Tur Yat. İşl. Paz. ve Tic. A.Ş.’ ne ait  olan, İlimiz 

Alanya İlçesi, Okurcalar Beldesi’nde faaliyet gösteren ARYCANDA OTEL 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, Burak Tur Yat. İşl. Paz. ve Tic. A.Ş.’ne ait  olan, İlimiz 

Alanya İlçesi, Okurcalar Beldesi’nde faaliyet de bulunan SİDERA 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, Selçuklu Tur. ve İnş. A.Ş.’ne ait  olan, Antalya İli, Kemer 

İlçesi, Tekirova Beldesi’nde  faaliyet de bulunan CLUP HOTEL PHASELİS ROSA OTEL  

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, Haypeks  İnş. Tur. Yat. ve Tic. A.Ş.’ne ait  olan, Antalya İli, 

Alanya İlçesi, Okurcalar Beldesi, Ulubük Mevkii’nde  faaliyet de bulunan MERYAN OTEL ile 

lgili 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, Kıdan Tur. İnş. ve Tic. ve San. A.Ş.’ne ait olan, Antalya İli, 

Alanya İlçesi, Okurcalar Beldesi’nde faaliyet de bulunan GALERİ 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, Divarcılar Hazır Beton İnş. Nak. Madencilik San. ve Tic. 

Ltd  Şti.’ne ait olan, İlimiz Merkez İlçe, Aksu Beldesi’nde faaliyet de bulunan  HAZIR BETON 

TESİSİ  ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları ve 06. 11.2006 

tarihli, 06/11 sayılı MÇK tarafından Tarım İl Müdürlüğü’nden istenen görüş ( 19 Ocak 2007 

tarihli, 806 sayılı yazılarında “ Divarcılar Hazır Beton İnş. Nak. Madencilik San. ve Tic. Ltd  

Şti.’ne ait plan 527 ada 1 nolu parsel    planlı sahalar içinde kalması nedeniyle kurum mevzuatı 

açısından planlı sahalarda 5403 sayılı Toprak Kanunu ve Arazi Kullanımı kapsamında yapılacak 

bir işlem bulunmamaktadır,,  denilmektedir.) incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu 

emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür. 

26. Emisyon İzni talebinde bulunan, Ankutsan  Antalya Kutu Sanayii Oluklu Mukavva Kağıt 

Tic. Ltd. Şti.’ne ait olan, Antalya İli, OSB’de 25487 ada ve 03 nolu parselde faaliyet de 

bulunan Oluklu Mukavva İşleme 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 

 

27. Deşarj İzni talebinde bulunan, Kozağaçlı Akın İnş. Tic. San Ltd. Şti.’ne ait olan, Antalya İli, 

Kumluca İlçesi, Salur Köyü, Bahçecik Mevkii adresinde faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu 

Alakır Çayı’na deşarj eden ,  Kırma -Eleme Hazır Beton ve  Beton Elemanları üretimi 

yapan İşletme  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.  

 

28. Deşarj İzni talebinde bulunan, Abacı Tic. Ltd. Şti.’ne ait olan, İlimiz Kumluca İlçesi, Mavikent 

Beldesi Orta Mah. Atatürk Cad. adresinde faaliyet de bulunan ve araç yıkanmasından 

kaynaklanan atık suların yağ tutucudan geçirdikden  sonra sızdırmalı fosseptiğe veren, Petrol 

ofisi 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. 

 

 

 

 

 

 

 

B.Sıtkı HANLIOĞLU                         M. T. ÇAVDAR                               Osman ATMACA        

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

 

 

 

 

Sevgi ÇAY                                      Pınar BİLGİN                                                                        

Bölge Çalışma Müdürlüğü             Orman Bölge Müdürlüğü                 DSİ 13. Bölge Müdürlüğü                                           
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Hasan KARAKAYA                                   Hüseyin KARACA 

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

 

 

 

 

 

Abdülselam BALABAN              Mustafa BALKIÇ 

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

 

 

 

 

    Gülser GÜLEBAY       Ramazan ÖNAL 

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

 

 

 

 

Mustafa ŞİMŞEK                                                                  Gözde KAÇAR             

İl Jandarma Komutanlığı               Bayındırlık ve İskan  Müd.          ASAT Genel Müdürlüğü

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


