
            Mahalli Çevre Kurulu, 03.10.2005 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 

 

1) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.08.2005 tarih ve 7271 

sayılı yazısında Alanya İlçesi,Söğüt Orman Gözetleme Binası  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. Ancak, baz istasyonunun 

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

görülmüş,herhangi bir şekilde görüşün gelmemesi durumunda ise görüşünün olumlu kab ul 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 11.220-22.387 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

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

 

2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 24.08.2005 tarih ve 7074 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi,Cumhuriyet Mah. Barbaros Cad. No:18 Asu Apart  Hotel Mahmutlar 

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. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Alanya Belediye Başkanlığı’nın, 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 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.08.2005 tarih ve 7270 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Gençlik Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:30 Talya Oteli Konferans Salonu 

Binası adresinde Turkcell İletişim Hiz. A. Ş tarafından  baz istasyonu kurulması talebi il e 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 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

4)Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.08.2005 tarih ve 7269 sayılı 

yazısında Manavgat  İlçesi,Süral Hotel Marangozhane Bahçesi Göl Mevkii 174 Ada 1Parsel Arazi 

Çolaklı-Antalya adresinde Turkcell 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan 

ÇolaklıBelediye Başkanlığı’nın,konu ile ilgili 22.09.2005 tarih ve 346 sayılı yazılı görüşünde söz 



konusu parsel yerleşim yeri içerisinde bulunup  Çevre ve Sağlık Mevzuatı tehlike arz ettiği belirtilerek  

Baz İstasyonu kurulmasında sakınca görülmüştür.  

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.  

 

 

5)Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.08.2005 tarih ve 7272 sayılı  

yazısında, Manavgat  İlçesi,Yalı Mah. Yeni Yol Sertkaya Hotel Market Binası Side  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. Komisyon üyesi olan Side 

Belediye Başkanlığı’nın,konu ile ilgili 20.09.2005 tarih ve 509 sayılı yazılı görüşünde söz konusu 

yerin yakın çevresinde okul, otel,pansiyon konut yerleşim alanları bulunduğu,baz istasyonlarının 

toplum sağlığını tehdit ettiği ve çevre sağlığı açısından sakınca yaratacağı belirtilerek  Baz İstasyonu 

kurulmasında sakınca görülmüştür.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12.589 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

 

 

EMİSYON İZNİ 

 

6) Emisyon İzni  talebinde bulunan, ANTBEL ANTALYA BELEK TUR YAT A.Ş.’ne ait  

olan, Serik İlçesi Belek Beldesi Üçkum Tepesi Mevkii adresinde bulunan  IC HOTELS SANTAİ ile 

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

grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

 

7) Emisyon İzni  talebinde bulunan, ERGÜVEN SÜT MAMÜLLERİ GIDA TUR.VE 

SAN.TİC.LTD.ŞTİ.’ne ait  olan, Korkuteli İlçesi Yelten Kasabası adresinde bulunan  SÜT VE SÜT 

ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları 

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

 

8) Emisyon İzni  talebinde bulunan, ÖZTÜRK PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ.’ne ait  olan, Serik İlçesi Abdurrahmanlar Beldesi adresinde bulunan  AKARYAKIT 

SATIŞ İSTASYONU ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş 

olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" veri lmesi uygun görülmüştür. 

 

 

 

DEŞARJ İZNİ 

 

9) Deşarj İzni  talebinde bulunan İlimiz, Manavgat İlçesi, Boztepe Köyü, Alara Çayı 

Mevkii’nde bulunan, ALKUM İNŞ.TUR. NAK. LTD. ŞTİ. tarafından işletilmekte olan KUM- 

ÇAKIL ELEME TESİSİ 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.  

 

10)Deşarj İzni yenileme talebinde bulunan İlimiz, Alanya  İlçesi, Türkler Beldesi Kargı 

Çiftliği Mevkii adresinde  bulunan KARGI KONUT YAPI KOOPERATİFİ SULTANELİ TATİL 

SİTESİ ile ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon 

raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izn i verilmesi uygun görülmüştür 



 

13) Deşarj İzni talebinde bulunan İlimiz, Merkez  İlçe, Kemerağzı Mevkii Riva Diva OTEL 

bitişiği   adresinde  bulunan OKEY İNŞ.TUR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.SULTAN BAZAAR 

ALIŞVERİŞ MERKEZİ 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                38) Bundan sonra yapılacak MÇK toplantılarına ASAT Genel Müdürlüğünden bir 

temsilcinin davet edilerek katılımının sağlanmasına karar verilmiştir.  

 

 



 

 

H.Necdet ÖZEROĞLU                    Mustafa KILINÇ                            Osman ATMACA  

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 15.06.2005 tarih ve 5160 sayılı 

yazısında, Alanya İlçesi,Club Hotel Ulaşlar 2.Blk.Yeni Mah.Vatan Cd.Mahmutlar 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. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Mahmutlar 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 10.471 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 11.08.2005 tarih ve 6809 

sayılı  yazısında, Merkez İlçe,Hava Limanı 2. Dış Hatlar Terminali 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Muratpaşa 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 1.585-2.754-0.692-0.912-1.660-2.399-1.148-0.955-0.380-

1.738-7.178- watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca 

olmadığına oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

5) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 19.08.2005 tarih ve 7010 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Hava Limanı 2. Dış Hatlar Terminali adresinde Telsim Mobil Tel. 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. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Muratpaşa 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 10-2- watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

6) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 15.06.2005 tarih ve 5126 

sayılı yazısında,Merkez İlçe,Meydan Kavağı Mah.1568 Sk.Türbeli Mezarlık Camii Muratpaşa 

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. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Muratpaşa 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 6.918 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına  oy birliği/oy çokluğu il e karar verilmiştir. 

 

 

7) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 15.06.2005 tarih ve 5128  

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Konuksever Mah.781 Sk. Şehadet Camii 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, yaklaşık  40m.uzağında sağlık ocağı ve Kapalı Pazar olması 

nedeniyle sakınca görülmüştür.Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Muratpaşa 

Belediyesinin, görüşünü yazılı bildireceği raporda görülmüş,herhangi bir şekilde görüşün gelmemes i 

durumunda ise görüşünün olumlu kabul edileceği hakkında ilgili Belediyeye bilgi verilmesine rağmen 

bugüne kadar herhangi bir cevabi yazı gelmemiştir  

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

kurulmasında sakınca olduğuna oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

8) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün15.06.2005 tarih ve 5159 sayılı  

yazısında, Merkez İlçe,Şelale Aile Pansiyonu Güzeloba Mah. Fırat Sk. No:39 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,  ba hse konu     baz      istasyonunun  

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Muratpaşa 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 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 14.06.2005 tarih ve 5115 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Delphin Deluxe Palace Hotel  Kopakçayı Mevkii Kundu 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. Muratpaşa 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 6.918watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

 

10) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 22.07.2005 tarih ve 6230 

sayılı yazısında Manavgat  İlçesi,Artside Grant Hotel Evrenseki Beldesi Çolaklı-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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Evrenseki 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 7.586 -7.798 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

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

 

11)Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 14.06.2005 tarih ve 5114 

sayılı  yazısında, Manavgat  İlçesi,Adnan Menderes Bulv. 503.Sk.No:1 Side  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. Komisyon üyesi olan Side 

Belediye Başkanlığı’nın,konu ile ilgili 31.08.2005 tarih ve 474 sayılı yazılı görüşünde söz konusu 

yerin yakın çevresinde sağlık kliniği,otel,pansiyon konut yerleşim alanları bulunduğu,baz 

istasyonlarının toplum sağlığını tehdit ettiği ve çevre sağlığı açısından sakınca yaratacağı belirtilerek  

Baz İstasyonu kurulmasında sakınca görülmüştür.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12.589 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

12) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 22.07.2005 tarih ve 6218 

sayılı  yazısında,Antalya İli,Manavgat  İlçesi,Otel Palms Kumköy  adresinde Telsim Mobil 

Telekomünikasyon  Hiz. A. Ş.  tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İ l 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. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Manavgat 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 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 



13) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 22.07.2005 tarih ve 6236 

sayılı  yazısında, Antalya İli,Manavgat  İlçesi,Alba Resort Hotel E.Demir Bulv. No:10 Çolaklı 

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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. 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 Çolaklı Belediye Başkanlığı’nın,konu ile ilgili 31.08.2005 tarih 

ve 1175 sayılı yazılı görüşünde “ ...söz konusu  parsel bulunduğu yerleşim yeri içerisinde bulunup 

tehlike arz ettiğinden Baz İstasyonu kurulmasında Belediyemizce sakınca görülmektedir.”ibaresi 

mevcuttur.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.798 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

 

14)Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün15.06.2005 tarih ve 5158 

sayılı , Serik İlçesi,Belek Rixos PremiumHotel İleribaşı Mevkii No:10 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. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Belek 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 10watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

15) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 01.08.2005 tarih ve 6460 

sayılı  yazısında, Serik İlçesi,Rixos Premium  Hotel İleribaşı Mevkii No:10 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu  Belek Belediyesinin, görüşünü yazılı bildireceği raporda 

görülmüş,herhangi bir şekilde görüşün gelmemesi durumunda ise görüşünün olumlu kabul e dileceği 

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 7.798 -6.918-7.586watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına /olduğuna oy birliği/oy çokluğu ile karar 

verilmiştir. 

 

16) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 13.07.2005 tarih ve 5966 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Sherwood Brezees Resort Hotel Kopakçayı Mevkii Kemerağzı Köyü 

Kundu 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. Ancak, baz istasyonunun 



kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Muratpaşa 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 10-5.012 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

17)Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 01.08.2005 tarih ve 6461 

sayılı yazısında, ,Merkez İlçe,Delphin Deluxe Palace Hotel Kopakçayı Mevkii Lara Kundu 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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Muratpaşa Belediyesinin, görüşünü yazılı bildireceği raporda 

görülmüş,herhangi bir şekilde görüşün gelmemesi durumunda ise görüşünün olumlu kabu l 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 7.586-6.607 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

18)Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 26.07.2005 tarih ve 6266 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Hurma Mah.254 Hurma Merkez Camii No:29  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, söz konusu baz istasyonunun 

kurulduğu caminin yakınında bulunan binanın güvenlik mesafesi içinde kalması nedeniyle bahse konu 

baz istasyonunun belirtilen adres de kurulması sakıncalı görülmüştür.Baz istasyonunun kurulacağı 

yerle ilgili, sorumlu Konyaaltı 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.  

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

kurulmasında sakınca olduğuna oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

19) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 26.07.2005 tarih ve 6265 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Uluç Mah.24. Cad.Sportland Büfesi Tedaş Aydınlatma Direği 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,söz konusu baz istasyonunun 

kurulacağı Tedaş aydınlatma direğinin yakın çevresinde çoçuk parkı ve Sportland  tesislerinin 

bulunması nedeniyle bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca 

görülmüştür. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Konyaaltı 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. 

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

kurulmasında sakınca olduğuna oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

20) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 11.08.2005 tarih ve 6812 

sayılı  yazısında, Merkez İlçe,Gürsu Mah.304 Sk.See Life Otel Arkası No:26  adresinde Telsim Mobil 



Tele. 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. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Konyaaltı 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 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

21) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün  04.08.2005 tarih ve 6655 

sayılı  yazısında, Kemer İlçesi,Cumhuriyet  Mah.S.Sabancı Cad.Karagise Mevkii 1594Parsel Göynük  

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 adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Göynük 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 6.310 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

 

22) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 11.08.2005 tarih ve 6810 

sayılı yazısında, ,Merkez İlçe,Çaybaşı Mah.Burhanetin Onat Cad.1352 Sk.No:1 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,söz konusu baz istasyonunun Anadolu 

Hastanesi Binasının içinde kurulması , indoor antenlerinin kurulacağı 2.20 - 2.60 m.yüksekliğin ve 

hesaplanan güvenlik mesafesi olan 0.898 m’nin  insan sağlığı açısından yeterli mesafede olmaması 

kanaatiyle bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca görülmüştür.Baz 

istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Muratpaşa 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. 

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

kurulmasında sakınca olduğuna oy birliği/oy çokluğu ile ka rar verilmiştir. 

 

23) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 11.08.2005 tarih ve 6811 

sayılı  yazısında, Merkez İlçe,Zerdalilik Mah.Ali Cebesoy  Cad.No:73 Antik Otel  adresinde Telsim 

Mobil Tel.Hiz. A. Ş.  tarafından  baz istasyonu kurulması ta lebi 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. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Muratpaşa 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 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

24) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 13.07.2005 tarih ve 5965 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Bayındır Mah.Gazi Bulv.Pınar Cad.No:75 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. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Muratpaşa 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 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

25) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 15.06.2005 tarih ve 5161 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Uluç Mah.Atatürk Blv.357 Sk.Tedaş Trafo Yanı  Konyaaltı 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. Ancak, baz istasyonunun 

kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Konyaaltı 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 10watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

 

 

 

 

 

 
DEŞARJ İZNİ 

9) Emisyon İzni  talebinde bulunan, ÖZALTIN İNŞ.TİC.VE SAN. A.Ş.’ne ait  olan, Serik 

İlçesi Belek Beldesi adresinde bulunan GLORİA VERDE RESORT HOTEL 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, ÖZALTIN İNŞ.TİC.VE SAN. A.Ş.’ne ait  olan, 

Serik İlçesi Belek Beldesi adresinde bulunan GLORİA GOLF RESORT HOTEL ile ilgili 

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

emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

 


