
            Mahalli Çevre Kurulu, 06/06/2006 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz 

İstasyonu, Deşarj İzni, Emisyon İzni,Tıbbi Atık İmha Ücreti, 2006-2007 Kış dönemi Yakıt 

Programının belirlenmesi  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 28.04.2006 tarih ve  3188 

sayılı yazısında, Kuş Kavağı Mah. Akdeniz Bulvarı Acropol Otel -ANTALYA adresinde Telsim 

Mobil Telek. Hiz.A. Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nden konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir görüş 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 

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

  

2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve  3167 

sayılı yazısında, Masa Dağı Mevkii - ANTALYA  adresinde Emin Radyo ve Tv Yay. A.Ş’nin Radyo  

İstasyonu  kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 belirtile n 

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 25.05.2006 tarih ve 700-4464 sayılı  görüşünde,söz konusu alan, 2863 sayılı yasa 

kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun kurulmasında,herhangi bir sakınca 

olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 800 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

 

3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 27.04.2006 tarih ve  3139 

sayılı yazısında, Kılıçarslan Mah. Tabakhane Sok. No:30- ANTALYA adresinde Avea İletişim 

Hizm.A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 25.05.2006 tarih ve 700-4464 sayılı  görüşünde,söz konusu alan, 2863 sayılı yasa 

kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun kurulmasında,herhangi bir sakınca 

olmadığı belirtilmektedir.  

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 kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir  

 

4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve  3187 

sayılı yazısında, Akdeniz Blv. 6. sok.07070 Konyaaltı - ANTALYA adresinde Telsim Mobil Telek. 

Hiz.A. Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 25.05.2006 tarih ve 700-4464 sayılı  görüşünde,söz konusu alan, 2863 sayılı yasa 



kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun kurulmasında,herhangi bir sakınca 

olmadığı belirtilmektedir.  

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

 

5) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 05.05.2006 tarih ve  3368 

sayılı yazısında, Kuzeyyaka Mah. 2514 Sok. Hz. Ömer Camii- ANTALYA adresinde Telsim Mobil  

Tele.  Hiz.A.Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 29.05.2006 tarihli raporunda,söz konusu alan, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   

2863 sayılı yasa kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında,herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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 

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

 

6) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 05.05.2006 tarih ve  3359 

sayılı yazısında, Uluç Mah. 24.Cd.1153 Sk.Karabay Ap. No:1 Konyaaltı - ANTALYA adresinde Avea 

İletişim Hizm. A.Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak,  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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 29.05.2006 tarihli raporunda,söz konusu alan, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   

2863 sayılı yasa kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında,herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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

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

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

 

7) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 05.05.2006 tarih ve  3347 

sayılı yazısında, Ulus Mah.2114 Sk.Ulus Camii Dokuma Semti- ANTALYA adresinde Telsim Mobil 

Telek.Hiz. A.Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 29.05.2006 tarihi raporunda,söz konusu alan, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   

2863 sayılı yasa kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında,herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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 

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

 

8) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 11.05.2006 tarih ve  3528 

sayılı yazısında, 102 Nolu Ev Yanı 160 Ada, 3 Parsel, Çağlarca Köyü Geyikbayırı-ANTALYA 

adresinde Avea İletişim Hizm. A.Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 

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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 29.05.2006 tarihi raporunda,söz konusu alan, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   



2863 sayılı yasa kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında,herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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

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

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

 

9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 15.05.2006 tarih ve 3659 

sayılı yazısında, Ova Köy 525 Parsel Kaş- ANTALYA  adresindeAvea İletişim Hizm. A.Ş tarafından 

GSM baz İstasyonu    kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nden konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir görüş gelmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü  7.586  watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

10) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve  3189 

sayılı yazısında, Ketir Mah. Ketir Camii Konaklı Beldesi Alanya - ANTALYA adresinde Telsim 

Mobil  Tele.  Hiz.A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak  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 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

11) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve 3153 

sayılı yazısında, Alanya Cad. Özkaymak Otel Avsallar Alanya- ANTALYA adresinde Telsim Mobil  

Tele.  Hiz.A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak  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 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

12 Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve  3151 

sayılı yazısında, Alanya  İlçesi, 3 Türk Telekom Binası Çevre Yolu üzeri Alanya - ANTALYA 

adresinde Telsim Mobil  Tele.  Hiz.A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile  ilgili 

olarak  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 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

13)  Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve  3166 

sayılı yazısında, Seyir Tepesi Mevkii Alanya- ANTALYA  adresinde Emin Radyo ve Tv Yay. A. Ş.  

tarafından  Radyo İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak  İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 



04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

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

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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

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

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

 

14) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 21.04.2006 tarih ve  2948 

sayılı yazısında, Kadıpaşa Mah. Cüceler Sok. No:7 Sunflower Otel Alanya-ANTALYA adresinde 

Telsim Mobil Tele.Hiz.A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

dekurulmasının, yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

15) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 02.05.2006 tarih ve 3234 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Portakal Çiceği Blv.1462 Sk.Koç Ap.No:7 Muratpaşa -ANTALYA 

adresinde Turkcell İlet. Hiz.A. Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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  Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 29.05.2006 tarihli raporunda ,söz konusu alan, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   

2863 sayılı yasa kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında,herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.30 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığına oy birliği i le karar verilmiştir 

 

16) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 05.05.2006 tarih ve  3346 

sayılı yazısında, Kemer İlçesi,Bahçecik Mh.Atatürk Cd.No:81Natilius Resort Otel Beldibi - ANTALYA 

adresinde Telsim Mobil Tele.Hiz.A. Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili 

olarak , 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 ba z istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nden konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir görüş 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 

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

             

              17)  Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 08.05.2006 tarih ve  3386 

sayılı yazısında, Kumluca İlçesi ,Sarnıç Tepesi -ANTALYA adresinde Merkez Tv.A. Ş.  tarafından Tv 

İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak ,İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmişt ir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu Tv istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nden konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir görüş gelmemiştir.  

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

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

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

 



18) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 12.05.2006 tarih ve  3592 

sayılı yazısında, Kemer   İlçesi,Atatürk Cd. Alatimya Viilage - ANTALYA adresinde Telsim Mobil 

Tele.Hiz.A. Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nden konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir görüş ge lmemiştir.  

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 ile karar verilmiştir.  

 

19) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 02.05.2006 tarih ve  3235 

sayılı yazısında, Kemer İlçesi, Cumhuriyet Mh. Sahil Yolu Cd. Wish Grand Kemer Otel Göynük 

Kemer - ANTALYA adresinde Telsim Mobil Tele.Hiz.A. Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin 

talebi ile ilgili olarak, 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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nden konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir görüş 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 

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

 

20) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 05.05.2006 tarih ve  3345 

sayılı yazısında, Kemer İlçesi, Yat Limanı Karşısı Kemer Özkaymak Otel- ANTALYA adresinde 

Telsim Mobil Tele.Hiz.A. Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nden konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir görüş 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 

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

 

21) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 16.05.2006 tarih ve  3737 

sayılı yazısında,  Yazır Köyü Keller Mah. No:48 yanı Kumluca- ANTALYA adresinde Telsim Mobil 

Tele.Hiz.A. Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü  

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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nden konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir 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 adres 

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

 

22) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve 3191 

sayılı yazısında, Manavgat İlçesi, Hotel Villa Side Kumköy  Manavgat- ANTALYA adresinde Telsim 

Mobil Tele. Hiz.A. Ş   tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak 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 17 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

23) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 02.05.2006 tarih ve 3237 

sayılı yazısında, Manavgat İlçesi, Selimiye Mh. Celal Bayar Blv.No: 9 Hotel Side Prenses Side  - 

ANTALYA adresinde Telsim Mobil Tele. Hiz.A. Ş   tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi 

ile ilgili olarak, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

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

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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

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

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

 

24) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.05.2006 tarih ve 3238 sayılı 

yazısında, Manavgat İlçesi, Diamond Beach Hotel Gündoğdu Mevkii Çolaklı - ANTALYA adresinde 

Avea İletişim  Hiz.A. Ş   tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak,İl Mahalli 

Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

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

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.586-8.017 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

25) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 21.04.2006 tarih ve 2946 

sayılı yazısında, Antalya İli,Manavgat İlçesi, Sorgun Köyü 1839 Ada 1 parsel  - ANTALYA adresinde 

Telsim Mobil Tele. Hiz.A. Ş   tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 rapord a, 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 15watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

26) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 25.04.2006 tarih ve  3063 

sayılı yazısında, Merkez İlçe, Şirin Yalı Mah.Eski Lara  Cad.1539 Sk.No:2 Muratpaşa -ANTALYA 

adresinde Turkcell İlet. Hiz.A. Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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; istasyon yerine yaklaşık 25m 

uzaklıkta çocuk yuvası olması nedeniyle,dosyada belirtilen 8.92m.’lik güvenlik mesafesi dışında 

kalmasına rağmen, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasının sakıncalı olabileceği 

kanaatine varılmıştır. Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 30.05 .2006 tarih ve 700-

4660 sayılı görüşünde,söz konusu alan, 2863 sayılı yasa kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu 

adreste baz istasyonun kurulmasında,herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

Mahalli Çevre Kurulu Kararına istinaden, maksimum çıkış gücü 7.94 watt olan bahse konu 

baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı  olduğuna oy birli ği 

ile karar verilmiştir. 

 

27) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 25.04.2006 tarih ve  3068 

sayılı yazısında, Akkapark Alış Veriş Merkezi Yeni Turizm Yolu Üzeri  Kemerağzı Mevkii Kundu - 

ANTALYA adresinde Turkcell İlet. Hiz.A. Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile 

ilgili olarak, 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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 30.05.2006 tarih ve 700-4660 sayılı  görüşünde,söz konusu alan, 2863 sayılı yasa 

kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun kurulmasında,herhangi bir sakınca 

olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.47- 0.1 Watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

28) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 25.04.2006 tarih ve 3046 

sayılı yazısında, Kemer Karayolu Akyarlar Tüneli Çıkışı 3.Aydınlatma Direği - ANTALYA adresinde 

Turkcell İletişim Hiz.A.Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak tarafından 

GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 Anta lya Müze 

Müdürlüğü’nün 31.05.2006 tarih ve 700-4723 sayılı  görüşünde,söz konusu alan, 2863 sayılı yasa 

kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun kurulmasında,herhangi bir sakınca 

olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 1.65 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

 

29) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün  25.04.2006 tarih ve 3060 

sayılı  yazısında, Kumluca İlçesi,Pansiyonlar Cd.Türkmen Pansiyon Karşısı Orman Arazisi Olimpos-   

ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hiz.A.Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile 

ilgili olarak , 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, 12. 03.2006 tarih ve 330-07-999 sayılı yazılı görüşün 

de baz istasyonunun kurulmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Komisyon üyesi 

olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 31.05.2006 tarihli  ve 700-4723 sayılı yazısında söz konusu alanın 

II.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer aldığı için bu alanda baz istasyonunun tesis edilmesi bir 

yandan sit alanı içinde görsel kirlilik yaratacak olup,bir yandan  da gelecekte aynı hizmeti veren özel 

kuruluşlara emsal teşkil edip,benzer isteklerin artmasına neden olacağından,Olympos sit alanı dışında 

yükselti veren uygun topografya mevcut olduğundan kurulması düşünülen baz istasyonunun koruma 

alanı dışındaki bir noktada çözümlenmesi ve bu doğrultuda konunun ilke kararı gereği 

değerlendirilmek üzere Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması  

gerektiği görüşünü vermiştir. 

Bu doğrultuda; Antalya Müze Müdürlüğü’nün görüşüne istinaden,  mer’i mevzuat 

hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 

5.01 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasının, yönetme lik hükümlerine  

aykırı olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

30) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 01.05.2006 tarih ve  3225 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi,Bıçakcı Köyü Dimçayı Alanya - ANTALYA adresinde Avea İlet. Hiz.A.  

Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak  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, b ahse 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 6.026-4.786 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

31) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 02.05.2006 tarih ve 3236 

sayılı yazısında, Sugözü Mah. Çevreyolu 1198 Ada 1 parsel Alanya – ANTALYA  adresinde Telsim 

Mobil  Telek . Hiz.  A.Ş  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak  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 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

32) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 08.05.2006 tarih ve  3387 

sayılı yazısında, Türkbeleni Mevkii, Manavgat - ANTALYA  adresinde Merkez Tv A.Ş’nin, Tv   

İstasyonu  kurma izin talebi ile ilgili olarak, İl Mahalli Çevre Kurul u’nun görüşü istenmiştir. 

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu Tv 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 33 watt olan bahse konu Tv istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasının, yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığına o y birliği ile karar verilmiştir.  

 
33) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 25.04.2006 tarih ve  3062 

sayılı yazısında, Kemer Karayolu, Çamdağ Tüneli Öncesi, 5. Aydınlatma Direği Beldibi - ANTALYA  

adresinde Turkcell İletişim Hiz.A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak  

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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 31.05.2006 tarih ve 700-4723 sayılı  görüşünde,söz konusu alan, 2863 sayılı yasa 

kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun kurulmasında,herhangi bir sakınca 

olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 1.65 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

 

34) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 15.05.2006 tarih ve  3661  

sayılı yazısında, Kemerağzı Mevkii Kundu Bölgesi Hotel Lara Beach Lara-  ANTALYA  adresinde 

Telsim Mobil Telek Hizm A.Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak  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; otel binasının içine  yerden 3m.yüksekliğe konulacak indoor 

antenlerin,güvenlik mesafesi olarak dosyada belirtilen 0.95m.’lik güvenlik mesafesinin insan sağlığı 

açısından yeterli mesafede olmaması nedeniyle,indoor antenlerinin  yerden yüksekliklerinin 3m.’den 

4m ‘ye çıkarılması şartıyla  sakınca görülmemiştir.Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 02.06.2006 tarihli raporunda,söz konusu alan, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   

2863 sayılı yasa kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında,herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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 

kurulmasının ve maksimum çıkış gücü 2 watt olan indoor antenlerinin yüksekliklerinin 4m’ye 

çıkarılması şartıyla yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığına oy birliği  ile karar verilmiştir  



 

35) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 15.05.2006 tarih ve  3664  

sayılı yazısında, Kremlin Palace Aksu Mevkii Kundu Köyü Topkapı Palace Yanı -ANTALYA 

adresinde Telsim Mobil Telek Hizm A.Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili 

olarak  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; otel binasının içine  yerden 3m.yüksekliğe konulacak indoor 

antenlerin,güvenlik mesafesi olarak dosyada belirtilen 0.95m.’lik güvenlik mesafesinin insan sağlığı 

açısından yeterli mesafede olmaması nedeniyle,indoor antenlerinin  yerden yüksekliklerinin 3m.’den 

4m ‘ye çıkarılması şartıyla  sakınca görülmemiştir.Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 02.06.2006 tarihli raporunda ,söz konusu alan, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   

2863 sayılı yasa kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında,herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15-10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasının ve maksimum çıkış gücü 2 watt olan indoor antenlerinin yüksekliklerinin 4m’ye 

çıkarılması şartıyla yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığına oy birliği  ile karar verilmiştir 

 

36) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.05.2006 tarih ve  3803  

sayılı yazısında, Antalya –Manavgat Karayolu Üzeri Macun Köyü 273 Ada 11 Parsel Arazi Aksu- 

ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizm. A.Ş  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile 

ilgili olarak  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 ba z istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 02.06.2006 tarihli raporunda ,söz konusu alan, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   

2863 sayılı yasa kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında,herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.026 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

 

37) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 15.05.2006 tarih ve  3662  

sayılı yazısında, Akyar Köyü Bakacak Mevkii 1929 Parsel Korkuteli -ANTALYA adresinde Turkcell 

İletişim  Hiz. A.Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak  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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 06.06.2006 tarihli raporunda,söz konusu alan, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   

2863 sayılı yasa kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında,herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 17.78- 7.94 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığına oy birliği  ile karar verilmiştir  

 

38) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 16.05.2006 tarih ve 3673  

sayılı yazısında, Karakaya Mevkii Korkuteli- ANTALYA adresinde TRT Antalya Bölge 

Müdürlüğünün Radyo  İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak  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 Antalya Müze  

Müdürlüğü’nün 06.06.2006 tarihli raporunda,söz konusu alan, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik 2863 



sayılı yasa kapsamına giren yerlerden  olmayıp, bu adreste radyo istasyonun kurulmasında,herhangi 

bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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

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

de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığına oy birliği  ile karar ver ilmiştir. 

 

39) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 21.04.2006 tarih ve  2947 

sayılı yazısında, Serik İlçesi, Kadriye Köyü Anızlı Cad, Köyaltı Mevkii 385 Parsel Belek Serik -

ANTALYA adresinde Telsim Mobil Tele.Hiz.A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi 

ile ilgili olarak, 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 istasy onunun belirtilen 

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nden konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir görüş 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 

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

 

40) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve 3152 

sayılı yazısında, Cumalı Köyü, Antalya Cad.Boyalı Mezarlık Mevkii 4 Pafta 696 Parsel Serik - 

ANTALYA adresinde Telsim Mobil Telek. Hiz.A. Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu  kurma izin 

talebi ile ilgili olarak, 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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nden konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir görüş 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 

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

 

41)Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve  3141 

sayılı yazısında, Acısu Mevkii Gloria Golf Resort Otel Belek Serik-ANTALYA adresinde Telsim 

Mobil Telek. Hiz.A. Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 Antalya Müze 

Müdürlüğü’nden konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir 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 adres de 

kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir  

 

42) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 15.05.2006 tarih ve  3660 

sayılı yazısında,  Dereköyü Çukuryurt Mevkii 531 ada 10 parsel Alanya –ANTALYA   adresinde 

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş tarafından GSM baz İstasyonu  kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 8.318-6.607 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 



43) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 16.05.2006 tarih ve 3677 

sayılı yazısında,  Gazipaşa Mevkii  Gazipaşa- ANTALYA adresinde TRT Antalya Bölge Müdürlüğü  

tarafından Radyo İstasyonu  kurma izin talebi ile ilgili olarak, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir.  

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

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

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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

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

de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığına oy birliği ile karar ve rilmiştir. 

 

44) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 15.05.2006 tarih ve 3665 

sayılı yazısında, Belediye Su Deposu Yanı Orman Arazisi Akçay Belediyesi Elmalı- ANTALYA  

adresinde Avea İletişim Hizm. A.Ş tarafından GSM baz İstasyonu  kurma izin talebi ile ilgili olarak, 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 belirt ilen 

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nden konu ile ilgili bugüne kadar herhangi bir görüş gelmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 9.550-7.586 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

45) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 08.05.2006 tarih ve 3385 

sayılı yazısında, Yeni Camii Mah. Merkez Binası Üzeri Kaş- ANTALYA adresinde  Merkez Tv A. Ş.  

tarafından Tv İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir.  

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun 

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu Tv istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 31.05.2006 tarihli  raporunda,Tv istasyonunun kurulacağı bina I.Derece Arkeolojik Sit 

Alanı  içinde  olup ,bu nedenle görüntü kirliliği yaratacağı  düşünülmüş ancak, Tv istasyonunun 

kurulmasında bir sakınca görmediklerini fakat konunun 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   2863 

sayılı yasa gereğince Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 

değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşünü vermiştir  

 Bu doğrultuda; Antalya Müze Müdürlüğü’nün görüşüne istinaden,mer’i mevzuat hükümleri 

çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 25  watt 

olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine aykırı 

olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

DEŞARJ İZNİ 

  

46) Deşarj İzni  talebinde bulunan,  Antalya İli, Manavgat İlçesi, Kızılot Beldesinde bulunan 

ve atık sularını denize deşarj eden  İBER OTEL SERRA PALAS 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 verilmesi uygun görülmüştür.  

 

47) Deşarj İzni  talebinde bulunan,  Antalya İli, Merkez İlçe, Duraliler Mah.2635 Parsel 

Yeni Otogar adresinde bulunan ve atık sularını yağ tutucudan geçtikten sonra sızdırmalı fosseptiğe 

deşarj eden  İDİL  OTOMOTİV TİC A.Ş.’ne ait Shell Akaryakıt Satış İstasyonu  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 verilmesi uygun görülmüştür.  

 

 

 

 



 

EMİSYON İZNİ 
 

48) Emisyon İzni talebinde bulunan, Çallıoğlu Beton Madencilik Akaryakıt San. Ve Tic. 

A.Ş’ye ait  olan, İlimiz Manavgat İlçesi Boztepe Köyü 177 parsel de bulunan Hazır Beton Tesisi ile  

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

grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

 

49) Emisyon İzni talebinde bulunan, Barut Tur. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen, İlimiz 

Manavgat İlçesi, Side Beldesinde bulunan CLUP OTEL HEMERA  ile ilgili hazırlanan emisyon izni 

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

uygun görülmüştür. 

 

50) Emisyon İzni talebinde bulunan, ATAÇ Turizm A.Ş. tarafından işletilen, İlimiz Kemer 

İlçesinde bulunan KEMER RESORT OTEL  ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt 

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

görülmüştür. 

 

51)Emisyon İzni talebinde bulunan, Dörtel Tekstil Örme San. Tic. A.Ş. tarafından 

işletilen, İlimizSerik İlçesi, Kadriye – Beldesi, Üçkum Tepesi Mevkiinde  bulunan ADORA GOLF 

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

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

 

52)Emisyon İzni talebinde bulunan, Genç Fırat Tur. İnş.  A.Ş. tarafından işletilen, İlimiz 

Alanya  İlçesi, İncekum Kasabası, Yeni Camii Karşısında  bulunan  İNCEKUM  BEACH RESORT 

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

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

 

53) Emisyon İzni talebinde bulunan, Erkaya Kum Maden Hafriyat Haz. Beton Asfalt 

Nak. İnş. Paz. Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından işletilen, İlimiz Korkuteli İlçesi , Bayat Bademleri 

Köyü, Gedikardı Mevkii  adresinde faaliyette bulunan TAŞ OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ 

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

“B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür  

 

2006 – 2007 KIŞ DÖNEMİ YAKIT İYİLEŞTİRME PROGRAMI 

 

54) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Çevre 

Sağlığı Şube Müdürlüğü’nün 02.06.2006 tarih ve271sayılı yazısında “2006-2007 yılı Kış sezonunda 

İlimiz sınırları dahilinde, Hava Kalitesinin Korunması  ve Yakıt  İyileştirme Programına ait 

Uygulamaların;  İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü,İl 

Deftarlığı,İl Emniyet Müdürlüğü(Bölge Trafik Müdürlüğü,Kaçakçılık ve Organize Şuçlar Müdürlüğü) 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muratpaşa,Kepez,Konyaltı  Belediye Başkanlıklarının Çevre Sağlığı 

Müdürlüğü ve Kömürcüler Derneği yetkililerinden oluşan bir alt Komisyon marifetiyle incelenerek bir 

sonraki MÇK’da görüşülmesine oy birliği/ oy çokluğu ile karar verilmiştir.   
  

TIBBİ ATIK İMHA ÜCRETİ 

 
 55) Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği’nin 24.04.2006 tarih ve 1977 

sayılı yazısındaki talebi gereği, 01.05.2006 tarih ve 06/05 sayılı MÇK kararı gereği,Tıbbi Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği’nin 8.maddesince  Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma bedelinin belirlenmesi için, 

konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşan  alt komisyonun, 11.05.2006 tarihli toplantı tutan ağına 

göre; Tıbbi Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf ücretinin 65Ykr/Kg olarak, Katı Atık Depolama 

alanında Sterilizasyon yöntemiyle bertarafı durumunda 95 Ykr/Kg olarak,  Kemer bölgesinde ise 1.1 

YTL/Kg olarak uygulanmasına  oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir. 
 

 



 

 

B.Sıtkı HANLIOĞLU                        Mine KARA                                     Osman ATMACA  

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

 

 

 

Sevgi ÇAY                                      Pınar BİLGİN                          Gülser GÜLEBAY  

Bölge Çalışma Müdürlüğü           Orman Bölge Müdürlüğü       Ulaştırma Bölge Müdürlüğü      

 

 

 

 

                                                            Mahir DEMİRBAŞ                        Adem  ÖZER  

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

 

 

 

 

 Erol ÇETİN                                     Suat GÖKOĞLU                            Adnan ERGÜNER  

İl Emniyet Müdürlüğü        ASAT  Genel Müdürlüğü                İl Jandarma Komutanlığı  

 

 

 

Nadir AKKULAK                                İbrahim KİBAR                              

Sanayi ve Tic. İl.Müd.                 Bayındırlık ve İskan Müd.            Ant.Ziraat Odası Bşk.  

 

 

 

Süleyman ERYILMAZ                          Müge ERPEK                               Tanju UNVAN      

Milli Eğitim Müdürlüğü                    DSİ 13.Bölge Müdürlüğü                     ATSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B.Sıtkı HANLIOĞLU                        Mine KARA                                        

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

 

 

 

   Sevgi ÇAY                                      Pınar BİLGİN                        Müge ERPEK                       

 Bölge Çalışma Müdürlüğü         Orman Bölge Müdürlüğü            DSİ 13. Bölge Müdürlüğü                                           

 

 

 

 

   Gülcan AKKAYA                            Şule ÖZKAN                         Hüseyin KARACA  

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

 

 

                                       Süleyman  ERYILMAZ                       

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

 

 

 

   Gülser GÜLEBAY   Adnan ÖZEN  

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

 

 

                                            İbrahim KİBAR                                   Suat GÖKOĞLU  

İl Jandarma Komutanlığı Bayındırlık ve İskan Müd.  ASAT  Genel Müdürlüğü

   

 

 

 

İmha Ücreti ile ilgili olarak; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 2. maddesinde 

belirtilen ünitelerin tamamına yönelik toplamanın gerçekleştirilmesi amacıyla ve tıbbi atık 

toplama hizmetinin etkinliğinin arttırılması amacıyla  2 adet yeni Tıbbi Atık Toplama Aracı 

alımı çalışmalarının  yürütüldüğü belirtilerek, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin  8. 

maddesi gereği Tıbbi Atık toplama ve bertaraf ücretinin Kepezüstü Katı Atık Depolama alanı 

için 550.000 TL/Kg olarak, Kızıllı Düzenli katı atık depolama alanında sterilizasyon 

yöntemiyle bertarafı durumunda 850.000 TL/Kg olarak belirlenmesine oy birliği/oy çokluğu 

ile karar verilmiştir. 

 
 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 


