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 Mahalli Çevre Kurulu 07.08.2006 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 toplanmıştır. 

  

BAZ İSTASYONLARI 

1. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.07.2006 tarih ve 5283 

sayılı yazısında, Kemer Yolu, Çamdağ Tüneli Öncesi, 5. Aydınlatma Direği 

Beldibi/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. İl 

Bayındırlık ve İskan Müd. Görüş istenilmiş olup, belirlenen tarihe kadar herhangi bir 

görüş gelmemiştir.  

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

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0.581 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.07.2006 tarih ve 5286 

sayılı yazısında, Kemer Yolu Çamdağ Tüneli Çıkışı, 3. Aydınlatma Direği Beldibi/ 

ANTALYAadresinde 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. İl 

Bayındırlık ve İskan Müd. Görüş istenilmiş olup, belirlenen tarihe kadar herhangi bir 

görüş gelmemiştir.  

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

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0.581 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.07.2006 tarih ve 5284 

sayılı yazısında, Merkez İlçe, RL Binası, Kuzluca Altınyaka / 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. İl 

Bayındırlık ve İskan Müd. Görüş istenilmiş olup, belirlenen tarihe kadar herhangi bir 

görüş gelmemiştir.  

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

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 9.817- 7.798 watt olan bahse konu 

baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile 

karar verilmiştir.  

 

4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 20.06.2006 tarih ve 4856 

sayılı yazısında, Kemer İlçesi, Deliören Mevkii, Deniz Cad. 62. Parsel Akdeniz Evleri 

Batısı Kiriş- Çamyuva/ ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından 
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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 21.06.2006 tarih ve 4885 

sayılı yazısında, Merkez İlçe, Güzeloluk Mah. Yalı Cad. No:355 Yanı/ 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 7.94 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.06.2006 tarih ve 5003 

sayılı yazısında, Kumluca İlçesi, Mavikent Sanayi Sitesi, Çanakçı Mevkii 1349 Parsel 

/ 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. 

Komisyon üyesi Antalya Müze Müdürlüğü’nün  20. 07.2006 tarihli, 1612 sayılı 

yazısında “..Söz konusu taşınmaz herhangi bir sit alanı içinde olmayıp,  3386 ve 5226 

sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı yasa kapsamında değildir. Bu nedenle baz 

istasyonu kurulmasında herhangi bir sakınca yoktur,, denilmektedir.  

 

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.  

 

7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 23.06.2006 tarih ve 4964 

sayılı yazısında, Manavgat İlçesi, Türkbeleni Mevkii, Orman Arazisi, Belediye Su 

Deposu Yanı / 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. 

Komisyon üyesi olan Side  Müze Müdürlüğünden konu ile ilgili bugüne kadar görüş 

gelmemiştir. 
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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/ olduğuna oy birliği/ 

oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 21.07.2006 tarih ve 5669 

sayılı yazısında,  TRT vericileri yanı Akseki /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. 

Komisyon üyesi olan Side  Müze Müdürlüğünden konu ile ilgili bugüne kadar görüş 

gelmemiştir. 

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/ olduğuna oy birliği/ 

oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 17.07.2006 tarih ve 5531 

sayılı yazısında, Merkez mah. 2139 sok. Uğurelli apt. K:3 D:6 Serik /ANTALYA 

adresinde Aspendos Rek. Ve Yay. 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 baz 

 istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. 

 Komisyon üyesi Antalya Müze Müdürlüğü’nün  28. 07.2006 tarihli, 1695 sayılı 

 yazısında “...anılan adres de herhangi bir kültür varlığı veya sit alanı olmadığı 

 anlaşılmış olup, burada radyo istasyonu kurulmasında 3386 ve 5226 sayılı yasalarla 

 değişik 2863 sayılı yasa açısından herhangi bir sakınca yoktur,, denilmektedir.  

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

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 400 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 20.07.2006 tarih ve 5662 

sayılı yazısında, Çaybaşı mah. B.Onat cad. 1352 sk. No:12 Muratpaşa / ANTALYA 

adresinde Turcell 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’nün  01. 08.2006 tarihli, 1723 sayılı 

yazısında “..Söz konusu taşınmaz herhangi bir sit alanı içinde olmayıp,  3386 ve 5226 

sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı yasa kapsamında değildir. Bu nedenle baz 

istasyonu kurulmasında herhangi bir sakınca yoktur,, denilmektedir.  

 

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

izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücleri  0.1  watt olan bahse konu baz 
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istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

11. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 21.07.2006 tarih ve 5671 

sayılı yazısında, Karşıyaka mah. 07 Saray Restaurant Yanı 44. Parsel Kumluca/ 

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. 

Komisyon üyesi Antalya Müze Müdürlüğü’nün  01. 08.2006 tarihli, 1723 sayılı 

yazısında “..Söz konusu taşınmaz herhangi bir sit alanı içinde olmayıp,  3386 ve 5226 

sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı yasa kapsamında değildir. Bu nedenle baz 

istasyonu kurulmasında herhangi bir sakınca yoktur,, denilmektedir.  

 

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.  

 

12. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 21.07.2006 tarih ve 5670 

sayılı yazısında, Güvenlik mah. K.Karabekir cd. 263 sk. No: 1  / ANTAL 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. 

Komisyon üyesi Antalya Müze Müdürlüğü’nün  01. 08.2006 tarihli, 1723 sayılı 

yazısında “..Söz konusu taşınmaz herhangi bir sit alanı içinde olmayıp,  3386 ve 5226 

sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı yasa kapsamında değildir. Bu nedenle baz 

istasyonu kurulmasında herhangi bir sakınca yoktur,, denilmektedir.  

 

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.  

 

DEŞARJ İZNİ 

13.  Deşarj İzni  talebinde bulunan,  Albayrak İnşaat ve Tic. Ltd. Şti’ne ait olan, Antalya 

İli, Finike İlçesi, Sahilkent  Beldesi Alakır Çayı Koruca Mevkii’nde  faaliyet de 

bulunan  ve çıkış suyunu Alakır Çayına deşarj eden  Kırma eleme Hazır Beton ve 

Beton Elemanları üetimi yapan tesis  ile ilgili hazırlanan Deşarj İzin Dosyası ve alt 

komisyon raporları incelenmiştir. 

Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl 

süre ile deşarj izni verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

14. Deşarj İzni  talebinde bulunan,  Aytur Tur. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.’ne  ait olan, 

Antalya İli, Alanya İlçesi Türkler  Beldesi’nde faaliyet de bulunan  ve çıkış suyunu 

denize deşarj eden Eftelia Village Otel adlı turistik tesis  ile ilgili hazırlanan Deşarj 

İzin Dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiştir. 
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Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl 

süre ile deşarj izni verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

15. Deşarj İzni  talebinde bulunan, Nüans Tur. Tic. Sey. Ve İnş. Ltd. Şti. ‘ne   ait olan, 

Antalya İli, Alanya İlçesi, Konaklı  Mevkii’nde   faaliyet de bulunan  ve çıkış suyunu 

denize deşarj eden Liberty Hotel   adlı turistik tesis  ile ilgili hazırlanan Deşarj İzin 

Dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiştir. 

Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl 

süre ile deşarj izni verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

16. Deşarj İzni  talebinde bulunan,  Avşar  Ayanoğlu Mez. Zir. İth. Ltd. Şti’ne  ait olan, 

İlimiz ,Menderes Mah. Akçay Mevkii 227 nolu parsel – Varsak adresinde  faaliyet 

gösteren, çıkış suyunu zerzemine veren  Hayvan Kesimhanesi ile ilgili olarak  

10.07.2006 tarihli 06/08 sayılı MÇK tarafından DSİ 13. Bölge Müdürlüğünden 

istenmiş, ilgili kurum  görüşü yer altı su kaynaklarını kirleteceği gerekçesi ile olumsuz 

olarak gelmiş olup, işletmenin 07.08.2006 tarihinde atık sularının arıtma tesisinde 

arıtıldıktan sonra Belediye’ye ait kanalizasyon şebekesine verileceği ve yazı ile 

Müdürlüğümüze taahhüt edilmiştir.  

Kurulumuzca, İlgili  kurum görüşü ve Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu 

işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir  

 

17. Deşarj İzni  talebinde bulunan, Antalya Petrol ve İnşaat LTD.ŞTİ ‘ne   ait olan,  

 Aspendos bulvarı Demokrasi kavşağı no:280 Merkez Antalya mevkinde   faaliyet de 

bulunan  ve çıkış suyunu zerzemine deşarj eden Akaryakıt ve LPG satış istasyonu  ile 

ilgili hazırlanan Deşarj İzin Dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiştir.  

Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl 

süre ile deşarj izni verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

EMİSYON İZNİ 

18. Emisyon İzni talebinde bulunan, Taşcan Nakliye Tur. İnş. Tic. Ldt Şti’ne  ait  olan, 

İlimiz Manavgat İlçesi , Güçlüköy de faaliyetde  bulunan Kalsit Maden İşletmesi ile   

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

konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesine oy çokluğu /oy birliği karar 

verilmiştir 

 

19. Emisyon İzni talebinde bulunan, Yaz tur. San. ve Tic. A.Ş’ne ait olan , İlimiz Serik 

İlçesi, Belek Turizm Merkezi , İleribaşı Mevkii Çamlık Sok. No:12 adresinde faaliyet 

de dulunan Atlantis Limak İnternatıonal Hotel &Resorts adlı turistik tesis ile  ilgili 

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

tesise “B grubu emisyon verilmesine izni oy birliği karar verilmiştir.  

20.  Emisyon İzni talebinde bulunan, Altınkum Tatil Köyü Tur. Tic. A.Ş.’ne ait olan 

İlimiz Manavgat İlçesinde faaliyette  bulunan  Selge Beach Resort adlı turistik tesis 

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

söz konusu tesise “B grubu emisyon izni verilmesine oy birliği karar verilmiştir.  

21. Emisyon İzni talebinde bulunan, Sunter Turizm A.Ş’ ne ait olan , İlimiz Serik İlçesi, 

Belek Turizm Merkezi , İskele Mevkii’nde 361 numaralı parsel üzerinde faaliyetde 

bulunan Limak Arcadia otel &Tatil Köyü adlı turistik tesis   ile ilgili hazırlanan 

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

grubu emisyon izni verilmesine oy birliği karar verilmiştir.  
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Gülcan AKKAYA                                  Mahir DEMİRBAŞ                        Hüseyin KARACA  

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

 

 

 

 

 

 

İ. Remzi  ÖZTÜRK                        Süleyman  ERYILMAZ                Mustafa BALKIÇ 

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. 

 

 

 

 

Arslan KULAKSIZ                         İbrahim KİBAR                                   Osman YILDIZ  

İl Jandarma Komutanlığı               Bayındırlık ve İskan  Müd.          ASAT Genel Müdürlüğü

   

 

 

 

 

  Erol ÇETİN 

  İl Emniyet Müdürlüğü 
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