
Mahalli Çevre Kurulu 05/12/2005 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, 

Baz İstasyonu, Deşarj İzni,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 28.10.2005 tarih ve 10202 

sayılı yazısında Merkez  İlçe,Duacı Köyü Telsim Kulesi Yanı Araplar Mh.Yolu Üzeri Yol Kenarı 

Orman Arazisi /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. Baz istasyonunun kurulacağı 

yerle ilgili, sorumlu Kepez Belediye Başkanlığı’nın, görüşünü yazılı bildireceği raporda belirtilmiştir. 

Ancak,ilgili Belediyeye, konu ile ilgili görüşünün  gelmemesi durumunda, görüşünün olumlu kabul 

edileceği hakkında bilgi verilmesine rağmen ,bugüne kadar herhangi bir cevabi yazı gelmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5.75watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığına oy birliği/oy çokluğu ile karar 

verilmiştir. 

 

2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 08.11.2005 tarih ve 10402 

sayılı yazısında,Elmalı İlçesi,Bayralar Köyü 2974 Parsel Arazi Çalkaya-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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı 

yerle ilgili, sorumlu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün,görüşünü yazılı bildireceği raporda 

belirtilmiştir. Ancak,ilgili Müdürlüğe , konu ile ilgili görüşünün  gelmemesi durumunda, görüşünün 

olumlu kabul edileceği hakkında bilgi verilmesine rağmen ,bugüne kadar herhangi bir cevabi yazı 

gelmemiştir. 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.310 –3.162watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığına oy birliği/oy çokluğu ile 

karar verilmiştir. 

 

3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 02.11.2005 tarih ve 10328 

sayılı yazısında,Merkez İlçe,The Marmara Hotel Şirinyalı Mah.Eski Lara YoluÜzeri No:136 

Muratpaşa -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. Baz istasyonunun kurulacağı 

yerle ilgili, sorumlu Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın, görüşünü yazılı bildireceği raporda 

belirtilmiştir. Ancak,ilgili Belediyeye, konu ile ilgili görüşünün  gelmemesi durumunda, görüşünün 

olumlu kabul edileceği hakkında bilgi verilmesine rağmen ,bugüne kadar herhangi bir cevabi yazı 

gelmemiştir. 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0.1 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığına oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 26.10.2005 tarih ve 10155 

sayılı yazısında,Merkez İlçe,Dedeman Otel.Eski Lara YoluÜzeri Muratpaşa -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. Baz istasyonunun kurulacağı 

yerle ilgili, sorumlu Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın, görüşünü yazılı bildireceği raporda 

belirtilmiştir. Ancak,ilgili Belediyeye, konu ile ilgili görüşünün  gelmemesi durumunda , görüşünün 

olumlu kabul edileceği hakkında bilgi verilmesine rağmen ,bugüne kadar herhangi bir cevabi yazı 

gelmemiştir. 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10-2watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığına oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

5) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 11.11.2005 tarih ve 10504 

sayılı yazısında,Alanya İlçesi,Çevre Yolu Metro Market Karşısı -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. Baz istasyonunun kurulacağı 

yerle ilgili, sorumlu Alanya Belediye Başkanlığı’nın, görüşünü yazılı bildireceği raporda belirtilmiştir. 

Ancak,ilgili Belediyeye, konu ile ilgili görüşünün  gelmemesi durumunda, görüşünün olumlu kabul 

edileceği hakkında bilgi verilmesine rağmen ,bugüne kadar herhangi bir cevabi yazı 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 adres de 

kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığına oy birliği/oy ço kluğu ile karar verilmiştir. 

 

6) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.11.2005 tarih ve 10677 

sayılı yazısında,Kaş İlçesi,Sahil Kılıçlı Köyü Kekeova Asfaltı Köy Çıkışı Ahmet Kormal’a ait yer 

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 i stasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı 

yerle ilgili, sorumlu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden  komisyona katılım sağlanamamış olup, 

bugüne kadar konu ile ilgili yazılı görüş gelmemişt ir. 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 1.318watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığına oy birliği/oy çokluğu ile karar 

verilmiştir. 

 
DEŞARJ İZNİ 

 

7) Deşarj İzni  talebinde bulunan İlimiz, Manavgat  İlçesi, Kızılağaç Mevkii’nde bulunan 

Turkuaz İnş.Tur.A.Ş.’ne  ait İBEROTEL PALM GARDEN adlı turistik tesis ile  ilgili hazırlanan 

dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz 

konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  

 

EMİSYON İZNİ 
 

8) Emisyon İzni talebinde bulunan,AlaraAkpet Petrol İst.Din.Tes.Kuy.Taş.İnş.Turz.San. 

Ltd.Şti’ne ait  olan, İlimiz Manavgat İlçesi, Örenşehir Köyü Dilkumaltı Mevkii adresinde  bulunan   

Akaryakıt ve LPG  İstasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları 

incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" ve rilmesi uygun görülmüştür. 

 



9) Emisyon İzni talebinde bulunan,Artezyen Petrol Tic.Ltd.Şti’ne ait  olan, İlimiz 

Manavgat İlçesi, Tekandız Mevkii Seydiler Köyü   adresinde  bulunan   Akaryakıt İstasyonu ile ilgili 

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

emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

 

 

 

 

 

B. Sıtkı HANLIOĞLU                         Mine KARA                                        

     Vali Yardımcısı                       Çevre ve Orman İ l Müd.                     Büyükşehir Bld. Bşk. 

 

 

 

   Sevgi ÇAY                             Pınar BİLGİN                        Müge ERPEK                       

 Bölge Çalışma Müdürlüğü         Orman Bölge Müdürlüğü             DSİ 13. Bölge Müdürlüğü                                           

 

 

 

   Sami DEMİRCİOĞLU                   Şule ÖZKAN              Muhammet ARICAN  

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

 

 

 

                                       Süleyman  ERYILMAZ                    Mustafa BALKIÇ        

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

 

 

 

   Gülser GÜLEBAY    Adnan V.ÖZEN        Nadir AKKULAK 

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

 

 

 

Adnan ERGÜNER   İbrahim KİBAR                              Suat GÖKOĞLU  

İl Jandarma Komutanlığı Bayındırlık ve İskan Müd.  ASAT  Genel Müdürlüğü

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahalli Çevre Kurulu Kararına istinaden, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı  olduğuna oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 



BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ 

 

1) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 27.09.2005 tarih ve 9008 
sayılı yazısında Merkez  İlçe,Hacı Ali Camii Menderes Mh.Uzun Sk.No:115 Altınova Kepez  

/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. Baz istasyonunun kurulacağı 

yerle ilgili, sorumlu Kepez Belediyesinin,25.10.2005tarih ve 4508-4205 sayılı yazılı görüşünde,baz 
istasyonunun  belirtilen adreste kurulmasının uygun olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,388 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 
de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 04.10.2005 tarih ve 9320 
sayılı yazısında,Merkez İlçe, Menderes Cad.314 Sk.Hacıaliler Köyü Camii Çalkaya-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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı 

yerle ilgili, sorumlu Çalkaya Belediyesinin, görüşünü yazılı bildireceği raporda görülmüş,herhangi bir 
şekilde görüşün gelmemesi durumunda ise görüşünün olumlu kabul edileceği hakkında ilgili 

Belediyeye bilgi verilmesine rağmen ,bugüne kadar herhangi bir cevabi yazı gelmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,388 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 
de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 30.09.2005 tarih ve 9146 
sayılı yazısında,Merkez İlçe,Meltem Mah.3807 Sk.TR-02/41 Nolu Trafo Binası Yanı Tedaş 

Aydınlatma Direği Muratpaşa -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 2.059 -2.908 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 
4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 30.09.2005 tarih ve 9118 

sayılı yazısında,Merkez İlçe,Yeşilbayır Kasabası 415 ada 1 Parsel Yeşilbayır-ANTALYA adresinde, 

Turkcell İletişim  Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl M ahalli 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 

Hürriyet Mah.426 adanın doğusunda bulunan otopark alanının kuzey kısmında kurulmasında herhangi 
bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Yeşilbayır Belediye Başkanlığı’nın,konu ile ilgili 

21.10.2005 tarih ve 1640 sayılı yazılı görüşünde “ ...Belediyemiz sınırları içerisinde Hürriyet Mah.426 

adanın doğusunda bulunan otopark alanının kuzey kısmında baz istasyonunun  tesis edilmesinde 
Belediyemizce sakınca yoktur.”ibaresi mevcuttur. 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8.988 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 



9) Emisyon İzni  talebinde bulunan, Alanya Hazır Beton Tur.Tic.San.Ltd.Şti.’ne  ait  

olan, İlimiz Alanya   İlçesi,Tosmur Beldesi,İlköğretim Yolu Üzeri adresinde  bulunan  TOSMUR 

Hazır Beton Üretim Tesisi ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları 

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

 

10) Emisyon İzni  talebinde bulunan, Alanya Hazır Beton Tur.Tic.San.Ltd.Şti.’ne  ait  

olan, İlimiz Gazipaşa İlçesi,Beyobası Köyü Karabük Mevkii adresinde  bulunan  GAZİPAŞA Kırma 

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

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

 


