Mahalli Çevre Kurulu, 06/03/2006 tarihinde saat 15.00'de, gündem maddeleri olan, Baz
İstasyonu, Deşarj İzni, Emisyon İzni, Baz istasyonu Yer Seçimi İçin Kurulan Komisyonunun Yeniden
Düzenlenmesi 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 14.02.2006 tarih ve 963 sayılı
yazısında, Serik İlçesi,Xanadu Resort Hotel Acısu Mevkii P.K.49 Belek-ANTALYA adresinde Avea
İletişim Hiz.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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Belek Belediye Başkanlığı’nın, görüşünü yazılı bildireceği raporda belirtilmiştir. Ancak,ilgili
Belediyeye, konu ile ilgili görüşünün gelmemesi durumunda, görüşünün olumlu kabul edileceği
hakkında bilgi verilmesine rağmen ,bugüne kadar herhangi bir cevabi yazı gelmemiştir. Komisyon
üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 27.02.2006 tarihli yazılı görüşünde,bu adreste bulunan
araziler herhangi bir sit alanı içinde ve 2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından, GSM baz
istasyonunun kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 2.512-4.169-8.318-9.817 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 08.02.2006 tarih ve 835 sayılı
yazısında, Merkez İlçe, Yeşilbayır Köyü Altınkale Mh.574 Ada 9.Parsel Döşeme Atölyesi Yanı ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hiz. 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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Yeşilbayır Belediye Başkanlığı’nın, 28.02.2006 tarih ve 364 sayılı yazılı görüşünde, baz
istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmektedir. Komisyon üyesi olan
Antalya Müze Müdürlüğü’nün 27.02.2006 tarihli yazılı görüşünde,bu adreste bulunan araziler
herhangi bir sit alanı içinde ve 2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından, GSM baz istasyonunun
kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 3.162-6.31 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 15.02.2006 tarih ve 1016
sayılı yazısında, Merkez İlçe,Barış Mh.2913 Sk.No:25 - ANTALYA adresinde Telsim Mobil
Tele.Hiz.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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Kepez Belediye Başkanlığı’nın, görüşünü yazılı bildireceği raporda belirtilmiştir. Ancak ,ilgili
Belediyeye, konu ile ilgili görüşünün gelmemesi durumunda, görüşünün olumlu kabul edileceği
hakkında bilgi verilmesine rağmen ,bugüne kadar herhangi bir cevabi yazı gelmemiştir. Komisyon
üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 27.02.2006 tarihli yazılı görüşünde,bu adreste bulunan
araziler herhangi bir sit alanı içinde ve 2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından, GSM baz
istasyonunun kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.

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.
4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün15.02.2006 tarih ve 1017 sayılı
yazısında, Merkez İlçe,Pınar&Pınar Aksesuar Tekstili (Shell Benzin İstasyonu Devamı )No:373 ANTALYA adresinde Telsim Mobil Tele.Hiz.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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Kepez Belediye Başkanlığı’nın, görüşünü yazılı bildireceği raporda belirtilmiştir. Ancak,ilgili
BelediyeBaşkanlığı’na konu ile ilgili görüşünün gelmemesi durumunda, görüşünün olumlu k abul
edileceği hakkında bilgi verilmesine rağmen ,bugüne kadar herhangi bir cevabi yazı gelmemiştir.
Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 27.02.2006 tarihli yazılı görüşünde,bu adreste
bulunan araziler herhangi bir sit alanı içinde ve 2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından, GSM baz
istasyonunun kurulmasında 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.
5) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 14.02.2006 tarih ve 957 sayılı
yazısında, Merkez İlçe,Yenigöl Mh.Yenigöl Cd.Ala Ap.No:l9- ANTALYA adresinde Telsim Mobil
Tele.Hiz.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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın,28.02.2006 tarih ve 1338 sayılı yazılı görüşünde, " Kanun
hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve kurumundan
gerekli izin ruhsat ve sertifikaları almak şartıyla 3194 sayılı imar kanunu ve imar kanununa
dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabii
değildir. Hükmü getirilmesinden dolayı Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmadığı için
konunun ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilmesinin tarafınızca uygun olacağı "ibaresi
mevcuttur. Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 27.02.2006 tarihli yazılı görüşünde,bu
adreste bulunan araziler herhangi bir sit alanı içinde ve 2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından,
GSM baz istasyonunun kurulmasında bir sakınca olmadığı belir tilmektedir.
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 olmadığın a oy birliği ile karar verilmiştir.
6) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün08.02.2006 tarih ve 817 sayılı
yazısında, Merkez İlçe,Muratpaşa Mh.584 Sok.Denizhan Otel - ANTALYA adresinde Telsim Mobil
Tele.Hiz.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 beli rtilen
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın,28.02.2006 tarih ve 1338 sayılı yazılı görüşünde, " Kanun
hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve kurumundan
gerekli izin ruhsat ve sertifikaları almak şartıyla 3194 sayılı imar kanunu ve imar kanununa
dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabii
değildir. Hükmü getirilmesinden dolayı Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmadığı için
konunun ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilmesinin tarafınızca uygun olacağı "ibaresi
mevcuttur. Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 27.02.2006 tarihli yazılı görüşünd e,bu

adreste bulunan araziler herhangi bir sit alanı içinde ve 2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından,
GSM baz istasyonunun kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerek li 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.

7) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.02.2006 tarih ve 823 sayılı
yazısında, Merkez İlçe,Çağlayan Mh.2050 Sok.No:l Moonlight Otel Eski Lara Yolu - ANTALYA
adresinde Avea İletişim Hiz.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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın,28.02.2006 tarih ve 1338 sayılı yazılı görüşünde, " Kanun
hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve kurumundan
gerekli izin ruhsat ve sertifikaları almak şartıyla 3194 sayılı imar kanunu ve imar kanununa
dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabii
değildir. Hükmü getirilmesinden dolayı Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunm adığı için
konunun ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilmesinin tarafınızca uygun olacağı "ibaresi
mevcuttur. Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 27.02.2006 tarihli yazılı görüşünde,bu
adreste bulunan araziler herhangi bir sit alanı içinde ve 2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından,
GSM baz istasyonunun kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8.71 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres
de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
8) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün08.02.2006 tarih ve 818 sayılı
yazısında, Merkez İlçe,Yenigün Mh.1046 Sok.Şahin Ap.No:7-6 - ANTALYA adresinde Telsim Mobil
Tele.Hiz.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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın,28.02.2006 tarih ve 1338 sayılı yazılı görüşünde, " Kanun
hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve kurumundan
gerekli izin ruhsat ve sertifikaları almak şartıyla 3194 sayılı imar kanunu ve imar kanununa
dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabii
değildir. Hükmü getirilmesinden dolayı Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmadığı için
konunun ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilmesinin tarafınızca uygun olacağı "ibaresi
mevcuttur. Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 27.02.2006 tarihli yazılı görüşünde,bu
adreste bulunan araziler herhangi bir sit alanı içinde ve 2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından,
GSM baz istasyonunun kurulmasında 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, yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 17.02.2006 tarih ve 1078
sayılı yazısında, Merkez İlçe,Karaveliler Köyü 1817 Parsel - ANTALYA adresinde Avea İletişim Hiz.
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 ista syonunun belirtilen
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Karaveliler Belediye Başkanlığı’nın,01.03.2006 tarih ve 48 sayılı görüşünde”12.07.2001 tarih
ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “10kHz –60GHz Frekans Bandında

Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit
Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 6
maddelerine göre kuruluş yeri mesafeleri bilinmediğinden ve söz konusu yerde imar çalışmaları
devam ettiğinden 1817 parsel üzerinde düşünülen Baz İstasyonunun yeri Belediyemizce uygun
değildir.”ibaresi mevcuttur. Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nden konu ile ilgi li
bugüne kadar herhangi bir görüş gelmemiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.026 -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 26.01.2006 tarih ve 538
sayılı yazısında, Alanya İlçesi,Güllerpınarı Mah.Hasan Akçalıoğlu Cad.No:26 Toros Apart Hotel ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hiz. 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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Alanya Belediye Başkanlığı’nın, 16.02.2006 tarih ve 292 sayılı görüşünde,söz konusu baz
istasyonu kurma talebi 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliklerine aykırı olduğundan uygun
görülmediği belirtilmektedir. Ancak, ilgili belediyenin yazısında atıfta bulunulan 3194 sayılı imar
kanunun ,02.07.2004 tarih ve 25510 sayılı çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun ek
35.maddenin 2.fıkrasında” Elektronik haberleşme ile ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan direk, kule
,kulübe, konteynır, anten, dalga kılavuzu, enerji nakil hattı ,alt yapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü
taşınır taşınmaz mal ve teçhizat, kanun hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere
uygun olarak kurulmak ve kurumdan gerekli izin, ruhsat veya sertifikaları almak şartı ile 3194 sayılı
İmar Kanunu ve İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve
yapı kullanma iznine tabi değildir.” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8.317 -4.168 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 26.01.2006 tarih ve 534
sayılı yazısında, Kemer İlçesi,Yeni Mah. Dörtyol Cad. No:47 -ANTALYA adresinde Turkcell İletişim
Hiz. 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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Kemer Belediye Başkanlığı’nın 17.02.2006 tarih ve 177-503 sayılı yazılı görüşünde, gerekçe
sunmadan baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasının uygun olmadığını belirtilmektedir.
Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 22.02.2006 tarihli yazısında, söz konu su alanda
2863 ve 3386 sayılı yasalar kapsamına giren herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığından, GSM
baz istasyonunun kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres
de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
12) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.01.2006 tarih ve 533
sayılı yazısında, Kumluca İlçesi,Kopuz Mah.Karaot Mevkii 1314.Parsel Arazi Hal Arkası Çavuşköy
Adrasan -ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hiz. 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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Çavuşköy Belediye Başkanlığı’nın 15.02.2006 tarih ve 87 sayılı yazılı görüşünde, baz

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasının uygun olduğu belirtilmektedir . Komisyon üyesi olan
Antalya Müze Müdürlüğü’nün 22.02.2006 tarihli yazısında söz konusu alanın III.Derece Arkeolojik
Sit Alanı içinde yer aldığı için bu alanda baz istasyonunun kurulabilmesi için Antalya Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekt iği görüşünü vermiştir.
Bu doğrultuda; Antalya Müze Müdürlüğü’nün görüşüne istinaden; mer’i mevzuat hükümleri
çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8.371watt
olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine aykırı
olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
13) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.02.2006 tarih ve 834
sayılı yazısında, Kumluca İlçesi,Pansiyonlar Cad.Türkmen Pansiyon Karşısı Orman Arazisi OlimposANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hiz. 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
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.
Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 22.02.2006 tarihli yazısında söz konusu alanın
II.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer aldığı için bu alanda baz istasyonunun kurulabilmesi için
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğ i görüşünü
vermiştir.
Bu doğrultuda; Antalya Müze Müdürlüğü’nün görüşüne istinaden, mer’i mevzuat
hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü
6.309watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine
aykırı olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
14) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.01.2006 tarih ve 504
sayılı yazısında, Merkez İlçe,Meltem Mh.Bayındırlık Binası Karşısı Elekt.Aydınla tma DireğiANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hiz.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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın,13.02.2006 tarih ve 1009 sayılı yazılı görüşünde, " Kanun
hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve kurumundan
gerekli izin ruhsat ve sertifikaları almak şartıyla 3194 sayılı imar kanunu ve imar kanununa
dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabii
değildir. Hükmü getirilmesinden dolayı Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmadığı için
konunun ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilmesinin tarafınızca uygun olacağı "ibaresi
mevcuttur. 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 1.64 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres
de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
15) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.01.2006 tarih ve 532
sayılı yazısında, Merkez İlçe,Havalimanı Yolu Üzeri ErmenekYol Ayrımı Orman Ziraat Arazisi
Güzeloba Ermenek Mh. -ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hiz.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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. . Baz istasyonunun kurulacağı yerle i lgili,
sorumlu Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın,13.02.2006 tarih ve 1009 sayılı yazılı görüşünde, " Kanun

hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve kurumundan
gerekli izin ruhsat ve sertifikaları almak şartıyla 3194 sayılı imar kanunu ve imar kanununa
dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabii
değildir. Hükmü getirilmesinden dolayı Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmadığı için
konunun ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilmesinin tarafınızca uygun olacağı "ibaresi
mevcuttur. 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.
16) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.01.2006 tarih ve 503
sayılı yazısında, Merkez İlçe,Uncalı Mh.Uncalı Cad. CanpolatAp.No:37 Önündeki Tedaş Direği ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hiz. 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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Konyaltı Belediye Başkanlığı’nın 17.02.2006 tarih ve 506 sayılı yazılı görüşünde, baz
istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmektedir. 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 1.64 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres
de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığına /olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

17) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 03.02.2006 tarih ve 692
sayılı yazısında, Merkez İlçe,Doğuyaka Mh.Gazi Bulv. 1195 Sk.No:12(724 Ada 5Parsel) -ANTALYA
adresinde Telsim Mobil Tele.Hiz.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
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. . Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili,
sorumlu Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın,28.02.2006 tarih ve 1338 sayılı yazılı görüşünde, " Kanun
hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve kurumundan
gerekli izin ruhsat ve sertifikaları almak şartıyla 3194 sayılı imar kanunu ve imar kanununa
dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabii
değildir. Hükmü getirilmesinden dolayı Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmadığı için
konunun ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilmesinin tarafınızca uygun olacağı "ibaresi
mevcuttur. 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.
EMİSYON İZNİ
18) Emisyon İzni talebinde bulunan, Doğuş Et ve Süt Mamülleri San. Ve Tic. Ltd.Şti.’ne
ait olan, İlimiz Manavgat İlçesi, Boztepe Köyü adresinde faaliyet gösteren SÜT ÜRÜNLERİ
İŞLEME TESİSİ ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş
olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun gör ülmüştür.
19) Emisyon İzni talebinde bulunan, Uğur Süt Ürünler Tarım Tic. Ve Tur. Ltd.Şti.’ne ait
olan, İlimiz Manavgat İlçesi, Ulualan Mevkii adresinde faaliyet gösteren SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME
TESİSİ ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz
konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.

20) Emisyon İzni talebinde bulunan, Erkaya Kum.Mad.Haf.Haz.Bet.Asfalt
Nak.İnş.Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. tarafından işletilen İlimiz,Korkuteli İlçesi,Bayat Bademleri Köyü
adresinde faaliyet gösteren TAŞ OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ ile ilgili Antalya Valiliğince,
çevreye zarar vererek tahribat yarattığı ve köy halkını olumsuz etkilediği belirtilerek ,saha mahallinde
yapılacak tetkike kadar faaliyetlerin durdurulması gerektiği konusunda, İl Jandarma Komutanlığı,
Korkuteli Kaymakamlığı ,San. Ve Tic. İl Müd.lüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri
alınarak,neler yapıldığı ve ikinci bir talimatla gelen sonuçlara göre dosyanın bir sonraki MÇK
toplantısında değerlendirilmesine karar verilmiştir.
21) Emisyon İzni talebinde bulunan, Mön İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından işletilen
İlimiz, Merkez İlçe, Kundu Köyü adresinde bulunan MIRACLE DELUXE RESORT HOTEL ile ilgili
hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu
emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.

22) Emisyon İzni talebinde bulunan, Orient Palace Hotels &Resort A.Ş. tarafından
işletilen, İlimiz, Alanya İlçesi, Kestel Kasabası Merkez Mahalle adresinde bulunan ORİENT PALACE
HOTEL ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz
konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
23) Emisyon İzni talebinde bulunan, Konya Çimento Sanayi A.Ş. tarafından işletilen
İlimiz,Alanya İlçesi, Kestel Kasabası,Kızılkuyu Mevkiinde faaliyet gösteren HAZIR BETON
SANTRALİ ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz
konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uy gun görülmüştür.
24) Emisyon İzni talebinde bulunan, Bacoğlu İnşaat Tur.ve Tic.A.Ş. tarafından işletilen
İlimiz,Alanya İlçesi,Kayabaşı Köyü Arkbeleni Sırtı Mevkiinde faaliyet gösteren TAŞ OCAĞI ile
ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B
grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
25) Emisyon İzni talebinde bulunan, Kaplan Petrol-Petrol Ür.Paz.İnş.Taah.ve
Tur.Tic.A.Ş. ’ne ait olan, İlimiz,Manavgat İlçesi Alanya Yolu Akseki Kavşağı adresinde bulunan
AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONU ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon
raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
BAZ İSTASYONU YER SEÇİMİ İÇİN KURULAN KOMİSYONUNUN YENİDEN
DÜZENLENMESİ
26) 12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “10kHz –
60GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan
Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yönt emleri ve Denetlenmesi
Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda baz istasyonu kurulması planlanan yerlerle ilgili olarak;
04/01/2002 tarih ve 02/01 karar nolu Mahalli Çevre Kurulu Toplantısında; İl Mahalli Çevre Kurulu
adına görev yapmak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Sağlık İl Müdürlüğü,
yerleşim yerlerinde sit alanı ilan edilmiş olan yerlerde ve yerleşim yerleri dışında görevli Müze
Müdürlüğü, Belediye sınırları içerisinde 1580 sayılı Kanun Hükümlerine göre görev yapan Belediye
Başkanlıkları, dışında ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden oluşan bir komisyon oluşturulması
kararı verilmiştir.Ancak, 02.07.2004 ve 25510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
5189 sayılı çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun ek 35.maddenin 2.fıkrasında”
Elektronik haberleşme ile ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan direk, kule, kulübe, konteynır, anten,
dalga kılavuzu, enerji nakil hattı ,alt yapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü taşınır taşınmaz mal ve
teçhizat, kanun hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve
kurumdan gerekli izin, ruhsat veya sertifikaları almak şartı ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar
Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yap ı kullanma iznine
tabi değildir.”hükmü getirilmesinden dolayı, Belediye Başkanlıklarının baz istasyonu yer seçimi
ilgili yapılacak bir işlemi bulunmadığından komisyondan çıkarılmasına oy çokluğu karar verilmiştir.

B.Sıtkı HANLIOĞLU

Vali Yardımcısı

Sevgi ÇAY
Bölge Çalışma Müdürlüğü

Gülcan AKKAYA
Kültür ve Turizm İl Müd.

Adnan ERGÜNER
İl Jandarma Komutanlığı

Gülser GÜLEBAY
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü

Halis ÜNAL
İl Emniyet Müdürlüğü

Mine KARA
Çevre ve Orman İl Müd.

B.İlkay ÖNCEL
Büyükşehir Bld. Bşk.

Pınar BİLGİN
Orman Bölge Müdürlüğü

Müge ERPEK
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü

Şule ÖZKAN
Tarım İl Müd.

Aydın YAKIN
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Öztürk KOÇAK
Defterdarlık İl Müd.

Süleyman LEYLEK
Bayındırlık ve İskan Müd.

Hüsey in KARACA
Sağlık il Müdürlüğü

Mustafa BALKIÇ
Ant. Ziraat Odası Bşk.

Nadir AKKULAK
San. ve Tic. İl Müd.

Suat GÖKOĞLU
ASAT

Genel Müdürlüğü

