
 

  Mahalli Çevre Kurulu 12.11.2007 günü saat 14.00'de, gündem maddeleri olan Baz 

 İstasyonu, Emisyon İzni ,  Deşarj İzni konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı Fazlı 

 AKGÜN başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.  

 

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ 

 

1. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 21.09.2007 tarih ve 71946- 49656- 

11952  sayılı yazısında, Obagöl mh. 18.sok.  Yelken apt. No:13 Alanya  /ANTALYA 

adresinde AVEA  İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl 

Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

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

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

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6,62-12,02-13,21   watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği  ile karar 

verilmiştir.  

 

2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 20.09.2007 tarih ve 71581-49413-  

11862 sayılı yazısında, Bektaş mah. Seyir terası mevkii Alanya  /ANTALYA adresinde 

Pasifik Tv. Ve Radyo Yay. Yic. A.Ş. . A.Ş. tarafından radyo  istasyonu kurulması talebi ile 

ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir . 

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

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

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 500 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.10.2007 tarih ve 74651- 51270- 

12483 sayılı yazısında, Çallak mevkii 1-a,1-b  pafta 278 parsel Dumanlar  / ANTALYA 

adresinde Avea İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl 

Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir 

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

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

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 3,98-7,94  watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 05.10.2007 tarih ve 76051- 52069- 

12761 sayılı yazısında, Ermenek mah. Camii sk. No:4 Yeşilköy Bahçeyaka Camii  / 

ANTALYA adresinde Turkcell  İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi 

ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir  

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

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

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6,92  watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

5. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün  09.10.2007 tarih ve 76895-52597-

12945 sayılı yazısında, Crystal Admıral Hotel Kızılot mevkii Side/ANTALYA adresinde 

AVEA İletişim Hizmetleri  A.Ş.    tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi  ile ilgili, İl 

Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir 

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

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

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,04-0,05-0,09-0,10-0,32-0,40-0,37-0,30-0,35-0,28-



0,26-0,24-8,32-13,43-1,91 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün  24.10.2007 tarih ve 80311-54825-

13437 sayılı yazısında, Kazım Karakebir mh. 6305 sk. No:27 ANTALYA  adresinde Turkcell 

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

Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir 

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

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

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,32  watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. 

  

7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün  24.10.2007 tarih ve 80310-54824-

13436  sayılı yazısında, Fener mah. Lara cd. Fener parkı içi Dlara restaurant No:250 lara/ 

ANTALYA  adresinde Turcell  İletişim Hizmetleri  A.Ş.    tarafından GSM Baz İstasyonu 

kurma izin talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir  

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

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

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 11,22 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün  19.10.2007 tarih ve 79253 -54089 

13267  sayılı yazısında,  Amara Dolce Vita Hotel Pk:07980 Tekirova Kemer / Antalya 

adresinde Avea  İletişim Hizmetleri  A.Ş.    tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi  

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

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

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

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15,49  watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün  24.10.2007 tarih ve 80308 -54822-

13434  sayılı yazısında,  Çifteçeşmeler Büyükgölçük mevkii Atatürk cd. 934 parsel Beldibi  

Antalya adresinde Turcell  İletişim Hizmetleri  A.Ş.    tarafından GSM Baz İstasyonu kurma 

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

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

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

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 3,98-10   watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün  24.10.2007 tarih ve 80309 -54823-

13435  sayılı yazısında,  RL istasyonu yolu Çamlıca Köyü Civarı İnalköy yolu 3.km. Sapağı 

Orman Arazisi  Gazipaşa/  Antalya adresinde Turcell  İletişim Hizmetleri  A.Ş.    tarafından 

GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 

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

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

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 3,16-6,31  watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 



EMİSYON İZNİ 

 

11. Emisyon İzni talebinde bulunan, ÖZKAR İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, 

Serik İlçesi, Kadriye Beldesi, Taşlıburun Mevkii’nde faaliyette bulunan CALİSTA 

LUXURY RESORT OTEL ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon 

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

görülmüştür. 

 

12. Emisyon İzni talebinde bulunan, MAGİC .LIFE DER CLUP İNTERNATİONAL 

TURİZM HİZM. A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, Serik İlçesi, Belek Üçküm Tepesi Mevkii, 

17 HIC-1717H II D pafta 960 parsel üzerinde  faaliyette bulunan MAGİC LİFE 

SİRENE OTEL adlı  turistik tesis ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt 

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

verilmesi uygun görülmüştür. 

 

13. Emisyon İzni talebinde bulunan, MAGİC .LIFE DER CLUP İNTERNATİONAL 

TURİZM HİZM. A.Ş.’ne  ait olan, İlimiz, Serik İlçesi, Belek-İskele Mevkii, 17 J-WA-

17İ-IIIB pafta 359 parsel üzerinde faaliyette bulunan MAGİC LİFE WATER WORLD 

OTEL adlı  turistik tesis ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon 

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

görülmüştür. 

 

14. Emisyon İzni talebinde bulunan, MAGİC .LIFE DER CLUP İNTERNATİONAL 

TURİZM HİZM. A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, Manavgat İlçesi, Titreyengöl Mevkii’nde 

faaliyette bulunan MAGİC LİFE SEVENSEAS OTEL adlı  turistik tesis ile ilgili 

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

tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür. 

 

15. Emisyon İzni talebinde bulunan, ÖZGÜR ÇİMENTO ve BETON ENDÜSTRİSİ 

A.Ş.’ne ait olan, İlimiz, Kepez Mah. Ferrokrom Tesisleri Yanı  Cezaevi yolu üzeri  

adresinde  faaliyette bulunan KLİNKER ÖĞÜTME ve ÇİMENTO ÜRETİM TESİSİ  

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

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

 

16. Emisyon İzni talebinde bulunan, GEBİZLİ YILDIRIMLAR MADENCİLİK ve 

MERMERCİLİK İNŞ. TAAH. NAK. TİC.ve SAN. LTD. ŞTİ’ne  ait  olan, İlimiz, 

Serik İlçesi, Gebiz Belediyesi, Kahyalar Mahallesi adresinde  faaliyette bulunan KUM 

ÇAKIL KIRMA YIKAMA ELEME TESİSİ  ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası 

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

verilmesi uygun görülmüştür. 

 

17. Emisyon İzni talebinde bulunan, JASMİN TURİZM OTELCİLİK A.Ş.’ne  ait  olan, 

İlimiz, Alanya İlçesi  Türkler  Beldesi adresinde  faaliyette bulunan JASMİN 

GARDEN OTEL  ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları 

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

görülmüştür. 

 

 
DEŞARJ İZNİ 

  

18. Deşarj  İzni talebinde bulunan,  İlimiz Alanya  İlçesi, Kestel Beldesi’nde faaliyette  

bulunan, DOĞA TURZ. SEYAHAT ve İNŞAAT TİC. A.Ş. tarafından işletilen ve 

çıkış suyunu denize deşarj eden SUNSET BEACH HOTEL ile ilgili hazırlanan 

Deşarj  İzni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise 

Deşarj İzni  verilmesi uygun görülmüştür.  
 



19. Deşarj  İzni talebinde bulunan,  İlimiz Finike İlçesi, Sahilkent Beldesi’nde faaliyette 

bulunan,  AZ OTEL İŞL. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından İşletilen ve çıkış suyunu 

Bahçe sulamada kullanan ve gerektiğinde dereye deşarj eden PRESA Dİ FİNİCA 

HOTEL ile ilgili hazırlanan Deşarj  izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş 

olup,  gerektiğinde deşarj yapılacak dere ile ilgili olarak DSİ  Bölge Müdürlüğünün 

görüşüne müteakip değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 
 

20. Deşarj  İzni talebinde bulunan,  İlimiz Alanya  İlçesi, Okurcalar Beldesi Karaburun 

Mevkii adresinde faaliyette  bulunan, KIDAN TURİZM İNŞ. TİC. A.Ş.tarafından 

işletilen  ve çıkış suyunu denize deşarj eden GALERİ RESORT OTEL ile ilgili 

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

tesise Deşarj İzni  verilmesi uygun görülmüştür. 

 

21. Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan 

OSB’ye ait olan Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunu,  Akdeniz Su Ürünleri 

Araştırma Üretim ve Eğitim Enstütisi Müdürlüğünün Kepez İsale kanalından su 

aldığı yapıyı geçtikten sonraki en yakın noktadan deşarj yapmayı planlayan, 

(ASAT Genel Müdürlüğü 26.09.2007 tarih, 17269030 sayılı yazısı ile ......yeraltı 

deşarjlarının durdurulması gerektiği,.....arıtılmış suyun DSİ 13. Bölge Müdürlüğü’ne 

ait Kepez Kanalına geçici olarak deşarj edilmesi gerektiği, DSİ 13. Bölge 

Müdürlüğü’nün 08.10.2007 tarih, 904-36757 sayılı yazılarında söz konusu deşarj yeri 

hakkında 02.06.2005 tarih ve 3660  sayılı Genel Müdürlüklerince verilmiş olan kurum 

görüşlerinin geçerliliğini koruduğunu, ancak ASAT tarafından bölgede yürütülmekte 

olan kanalizasyon çalışmalarının bir an önce tamamlanarak OSB arıtma tesisi çıkış 

sularının kanalizasyona bağlanmasının sağlanması gerektiğini, Akdeniz Su Ürünleri 

Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 27.09.2007 tarih ve 02/282 sayılı 

yazılarında arıtılmış suyun kanala deşarjının deşarj ortamındaki biyolojik çeşitliliğe, 

kurumların faaliyetine, çevresel sorunlara ve ekonomik kayıplara neden olacağı, Tarım 

İl Müdürlüğü 09.10.2007 tarih ve 10572-14880 sayılı yazısı ile OSB’ye ait arıtılmış 

suyun ASAT’a ait kanalizasyon hattının devreye girmesine kadar Su Ürünleri 

Yönetmeliği’nin EK:6 da yer alan sulara boşaltılabilecek atıklar kısmında belirtilen 

kabul edilebilir değerleri aşmaması ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve 

Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne ait tesisin su alım noktasından sonra deşarj suyunun 

bırakılması şartıyla kanala deşarjının uygun olacağı... şeklinde görüş belirtmiş)  

OSB’ye ait Arıtma Tesisinden Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nce alınmış olan 

numunelerin, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş laboratuarlarda 

değerlendirildiği, Balık Bio Deneyi Testi sonucu dahil tüm sonuçların  SKK 

Yönetmeliği tablo 19 daki standartlara uygun bulunduğu OSB ATIKSU ARITMA 

TESİSİ ile  ilgili hazırlanan Deşarj  izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş, 

söz konusu tesise Deşarj İzni  verilmesi oy çokluğu /oy birliği ile uygun görülmüştür. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



      Fazlı AKGÜN                                Mine KARA          Osman ATMACA 

     Vali Yardımcısı             Çevre ve Orman İl Müdürü      Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

 

 

 

 

 

 

 Sevgi ÇAY         Pınar BİLGİN         Gülser GÜLEBAY 

Bölge Çalışma Müdürlüğü             Orman Bölge Müdürlüğü   Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

          

   Sezen Gıran TAŞÇIOĞLU  Şule ÖZKAN Hüseyin KARACA 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü                Tar ım İl Müdürlüğü                        Sağlık İl Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

     Dündar ÖZBAYRAK         Münevver ATEŞ                            Mustafa ŞİMŞEK  

      İl Emniyet Müdürlüğü              ASAT Genel Müdürlüğü      İl Jandarma Komutanlığı 

 

 

 

 

 

 

 Meral YILMAZ     İbrahim KİBAR      

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü       Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü    Antalya Ziraat Odası Başkanlığı 

 

 

 

 

 

Süleyman ERYILMAZ     Müge ERPEK                   M. Tanju  UNVAN  

Milli Eğitim Müdürlüğü        D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü         Antalya Ticaret ve Sanayi Odası                               

 

 

 

 

 

 

Abdülselam BALAN   Aygül LOKUMCU 

  Defterdarlık        İl Özel İdaresi 

 

 

 


