
            Mahalli Çevre Kurulu, 01/05/2006 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz 

İstasyonu, Deşarj İzni, Emisyon İzni,Tıbbi Atık İmha Ücreti 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 27.03.2006 tarih ve  2182 

sayılı yazısında, Kemer İlçesi,Esentepe Mh.Akdeniz Cad.Boran Mare Beach Hotel Karşısı Orman 

Arazisi Göynük-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 14.04.2006 tarih ve 700-2985 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından, 

herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.94 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 27.03.2006 tarih ve 2168 

sayılı yazısında, Kemer  İlçesi,Tekirova Rixos 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’nün 14.04.2006 tarih ve 700-2985 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından, herhangi 

bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

 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.  

 

3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.04.2006 tarih ve  2761 

sayılı yazısında, Kemer  İlçesi,Çamyuva Rixos 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’nün 14.04.2006 tarih ve 700-2985 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından, herhangi 

bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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.  

 

4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 27.03.2006 tarih ve  2167 

sayılı yazısında, Kemer  İlçesi,Beldibi Rixos 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 istas yonunun belirtilen 

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



Müdürlüğü’nün 14.04.2006 tarih ve 700-2985 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında, 5526-3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından, herhangi 

bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 17 watt olan bahse konu baz istasyonunun belir tilen adres de 

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

 

5) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve  2368 

sayılı  yazısında, Merkez  İlçe,Mehmetçik Mh.Aspendos Blv. Aspendos İş Merkezi Öger Tur Binası 

No:65 -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’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 7.921-0.1watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

6) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve  2360 

sayılı yazısında, Kemer  İlçesi, Joy Arma Resort Hotel Çifteçeşmeler Mevkii Beldibi 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, 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 8.472 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 10.04.2006 tarih ve  2575 

sayılı yazısında, Serik İlçesi,Üçkum Tepesi Mevkii IC Hotel Belek-ANTALYA  adresinde Telsim 

Mobil Tele.Hiz.A. Ş.  tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak İl Mahall i 

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 16 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 28.03.2006 tarih ve  2213 

sayılı yazısında, Serik  İlçesi,Rixos Premium Otel İleribaşı Mevkii Belek Köyü - 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 16 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 28.03.2006 tarih ve  2215 sayılı 

yazısında, Serik İlçesi,Burmahancı Cd.No:85- 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. 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.  

 

10) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 27.03.2006 tarih ve 2170 

sayılı yazısında, Serik  İlçesi,Kadriye Köyü Justiniano Varuna 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’nün 14.04.2006 tarih ve 700-2985 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonunu 

kurulmasında 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   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 16 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 29.03.2006 tarih ve  2243 

sayılı yazısında,Serik  İlçesi,Kadriye Köyü Justiniano Belek 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 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 16 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 03.04.2006 tarih ve  2396 

sayılı  yazısında, Merkez İlçe, Zerdalilik Mh.Cebesoy Cd.No:73 Antik Hotel 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’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.   

                 

               13)  Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve 2349 

sayılı yazısında, Merkez  İlçe,Güvenlik Mh. Turgut Reis Cd.No:147 - 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 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

14) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.03.2006 tarih ve  2214 

sayılı yazısında, Merkez  İlçe,Kanal  Mh.4727 Sk.No:11- 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 bi r 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 o lmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

15) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 30.03.2006 tarih ve  2308 

sayılı yazısında, ,Merkez  İlçe,Sütçüler Köyü Güneş Cd.27219 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 raporda, bahs e konu baz istasyonunun belirtilen 

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

Müdürlüğü’nün 14.04.2006 tarih ve 700-2985 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonunu 

kurulmasında 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   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.  

 

16) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 21.04.2006 tarih ve  2929 

sayılı yazısında, Merkez  İlçe,Kültür Mh.3802 Sk.No:35- 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. Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 14.04.2006 tarih ve 700-2985 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonunu 

kurulmasında 5526-3386 sayılı yasalarla değişik   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.  

 

17) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve  2357 

sayılı yazısında, Serik İlçesi, Şatırlı Köyü, Gücük Su Mevkii 7 Pafta 806 Parsel Arazi - ANTALYA 

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

İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

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

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

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

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

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 21.04.2006 tarih ve1901  sayılı yazısında  GSM baz istasyonunun 

belirtilen adreste  kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  



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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.026-6.607 watt olan bahse konu baz istasyonunun bel irtilen 

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

 

18) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün  31.03.2006 tarih ve  2358 

sayılı yazısında, Serik İlçesi, Yukarıkocayatak Köyü, Gerenlik Mevkii  12 Pafta 378 Parsel Arazi - 

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, 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  6.026 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 03.04.2006 tarih ve  2375 

sayılı yazısında, Serik İlçesi, Yukarıkocayatak Köyü, Merkez Mh.8 Pafta 794 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 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.  

 

20) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 03.04.2006 tarih ve 2374 

sayılı yazısında, Serik İlçesi, Karadayı Köyü, Orta Mh.No:315 Yanı - ANTALYA adresinde Telsim 

Mobil Tele. Hiz.A.Ş tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak, İl Mahal li 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.  

 

21) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 20.03.2006 tarih ve  2019 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi,Seyir Tepesi Mevkii –ANTALYA adresinde Sabah Yıldızı Radyo ve 

Tv. Yayın İlet.Rek.San. ve Tic.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 400watt olan bahse konu radyo istasyonunun belirtilen adres 

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

 

               22) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve  2356 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi,Kargıcak Dinler Hotel Mahmutlar -ANTALYA adresindeAvea 

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.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.666 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 29.03.2006 tarih ve  2244 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi,Kızılpınarı Mh.Dinek Mevkii  -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 16 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 31.03.2006 tarih ve  2361 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi,Grand Kaptan Otel Obagöl Mevkii Tosmur Kasabası -ANTALYA 

adresindeAvea 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.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.666 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 30.03.2006 tarih ve 2313 

sayılı yazısında, Manavgat İlçesi, Çakış Köyü Camii Yanı 110.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 raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Side Mü ze 

Müdürlüğü’nün 07.04.2006 tarih ve 210 sayılı  görüşünde, 2863 sayılı yasa  yönünden, GSM baz 

istasyonunun kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir. Komisyon üyesi olan Bayındırlık ve 

İskan Müdürlüğünün 21.04.2006 tarih ve1902  sayılı yazısında  GSM baz istasyonunun belirtilen 

adreste  kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 17 watt olan bahse konu baz is tasyonunun belirtilen adres de 

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

 

26) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 10.04.2006 tarih ve  2577 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi, Türkler Kasabası Kargı Çiftliği Mermaid 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.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 16watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 



27) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.04.2006 tarih ve 2511 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi, Türkler Beldesi, Akdam Yolu Üzeri Orman Arz. -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.  

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 verilmi ştir. 

 

28) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.04.2006 tarih ve  2512 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi, Su deposu  Yanı Orman Arazisi Yeşilköy-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.  

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

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

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

 

29) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 03.04.2006 tarih ve  2379 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi, Çakallar Köyü 128. Ada 21.Parsel Alarahan -ANTALYA adresinde 

Avea İlet.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 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 7.244-9.120 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

30) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 10.04.2006 tarih ve  2576 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi, Manavgat Yolu Payallar Köyü 1527. Parsel Alanis 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 belirtilen 

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 16watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

31) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 04.04.2006 tarih ve 2420 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi, Hisariçi Mah. No:7 Clup Bedesten Hotel Alanya Kalesi-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.Aynı raporda, Alanya Müze Müdürlüğü’nce 

Antalya Koruma Bölge Kurulu’nun, 16.02.2006 tarih ve 8228 sayılı kararı ile söz konusu otel üzerine 

Baz istasyonu kurulmasına izin verildiği belirtilmiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 1.31watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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



 

32) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 03.04.2006 tarih ve 2395 

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

adresinde Turkcell İlet.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. . Komisyon üyesi olan Side Müze 

Müdürlüğü’nün 17.04.2006 tarih ve 225 sayılı  görüşünde, 2863 sayılı yasa  yönünden, GSM baz 

istasyonunun kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.47 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

 

33) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 19.04.2006 tarih ve 2834 

sayılı sayılı yazısında, Manavgat İlçesi, Barbaross Pashas Beach Club Hotel Örenşehir Köyü Tepealtı 

Mevkii -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 Side Müze 

Müdürlüğü’nün 26.04.2006 tarih ve 252 sayılı  görüşünde, 2863 sayılı yasa  yönünden, GSM baz 

istasyonunun kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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

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

kurulmasının, yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığına oy birliği ile karar verilmişt ir. 

 

34) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 05.04.2006 tarih ve  2480 

yazısında, Manavgat İlçesi, Cennetler Mh.Stadyum Karşısı İrem Apart Otel Side -ANTALYA  sayılı 

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 belirt ilen 

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

Müdürlüğü’nün 21.04.2006 tarih ve 245 sayılı  görüşünde, 2863 sayılı yasa  yönünden, GSM baz 

istasyonunun kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.  

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. 

 

35) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün13.04.2006 tarih ve  2683 

sayılı yazısında, Merkez İlçe, Çağlayan Mah. Barınaklar Blv.No:28 Fener - 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 belir tilen 

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 izin lerin 

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.  

 

36) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün13.04.2006 tarih ve 2684 

sayılı yazısında, Merkez İlçe, Güzelyurt Mevkii IC Hotels İnternational Comfort Airport Çalkaya - 

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 15-10 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 05.04.2006 tarih ve  2479 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Varlık Mah.100.Yıl Blv.No:125 - 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 10 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 19.04.2006 tarih ve  2836 

sayılı yazısında, Merkez İlçe, Zafer Mah.Mehmet Akif Ersoy Cd. No:115 Kepezaltı - 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 r aporda, 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 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

39) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün19.04.2006 tarih ve  2835 

sayılı yazısında, Merkez İlçe, Özlü Köyü Kocaçam Mevkii IC Greenpalace Otel Kundu-Aksu-

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.  

 

 

DEŞARJ İZNİ 

  

40) Deşarj İzni  talebinde bulunan,Adnan BÜYÜKÖZER’e ait  olan, İlimiz Merkez İlçesi, 

Kırcami Mah., Perge Bulvarı No:101 adresinde faaliyette bulunan ve atık sularını sızdırmalı fosseptiğe 

veren Total Akaryakıt Satış İstasyonu ile  ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları 

incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre 

ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  

 

41) Deşarj İzni talebinde bulunan, EFECAN AKARYAKIT GIDA TUR. HAYV. DERİ. 

KONF. TEMİZ. ÜRÜN. MAK. OTOM. TAŞ.MOBL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.’ne ait  olan, İlimiz 

Merkez İlçesi,Altınova Mah.,Serik CAD. No:56 Çalkaya  adresinde faaliyette bulunan ve atık sularını 



zerzemine veren Akaryakıt İstasyonu ile  ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları 

incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre 

ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  

 

42) 03.04.2006 tarihinde yapılan İl Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, Deşarj İzni 

talebinde bulunan, İlimiz, Serik İlçesi,Nebiler Köyü,526-527 no’lu  Parsel  adresinde faaliyet 

gösteren,PAŞAOĞLU İNŞ.KUM-ÇAKIL OCAĞI NAK.HARF.PETROL ÜR.TİC.LTD.ŞTİ.’ne ait olan, 

çıkış suyunu ön çökeltme havuzu,filtre yatağı ve son lagün sayesinde  arıtımı sağlanarak, Aksu Çayına 

deşarj eden, Eleme Tesisi  ile ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğü,DSİ Müdürlüğü,Sağlık İl 

Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü,Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nden oluşan bir alt 

komisyonun  yerinde  yapacağı inceleme ve değerlendirme toplantısından sonra alınan karara  göre 

dosyanın bir sonraki İMÇK toplantısında değerlendirilmesine karar verilmiştir.  

17.04.2006 ve 19.04.2006 tarihlerinde yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 

raporda; “PAŞAOĞLU İNŞ.KUM-ÇAKIL OCAĞI NAK.HARF.PETROL ÜR.TİC.LTD.ŞTİ.’ne, Deşarj 

izni verilmesinde analiz raporları ve çökeltimin yeterli liği konusunda bir sakınca 

bulunmamaktadır.Ancak, Aksu Çayı Su Ürünleri İstihsal Sahasıdır. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 

açısından bu mevkide Kum – Çakıl Ocağı  bulunması  sakıncalıdır.Aksu Çayı üzerinde ruhsatlı hiçbir 

kum-çakıl ocağı bulunmamaktadır.”denilmekte olduğundan izne esas alanın,  Su Ürünleri İstihsal 

Sahası olup olmadığı konusunda, Tarım İl Müdürlüğünden görüş sorulması, gelen görüşe göre 

konunun bir sonraki MÇK’da görüşülmesine karar verilmiştir.  

 

 

EMİSYON İZNİ 
 

43) Emisyon İzni talebinde bulunan, HOLİDAY PLAN  TUR. İŞL. VE TİC. A.Ş.’ne ait  olan, 

İlimiz Kemer  İlçesi, Göynük Beldesi  adresinde faaliyette bulunan MAJESTY MİRAGE PARK 

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

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

 

44) Emisyon İzni talebinde bulunan, EKİCİLER PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV 

İNŞ.TUR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.’ne ait  olan, İlimiz Manavgat İlçesi, Alanya- Antalya Yolu , Akseki 

yol kavşağı adresinde faaliyette  bulunan  Akaryakıt satış istasyonu  ile ilgili hazırlanan emisyon izni 

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

uygun görülmüştür. 

 

45) Emisyon İzni talebinde bulunan, TENTUR TUR.A.Ş.’ne ait  olan, İlimiz ,Serik İlçesi, 

Boğazak Mevkiinde faaliyette bulunan CLUB VİVA PARADİSO OTEL ile ilgili hazırlanan emisyon 

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

verilmesi uygun görülmüştür. 

 

46) Emisyon  İzni talebinde bulunan, ANTALYA ŞÖFÖRLER  VE OTOMOBİLCİLER 

ODASI BAŞKANLIĞI’na ait  olan, İlimiz,Merkez İlçe,Teomanpaşa Mah.Gazi Bulvarı No:299 

adresinde faaliyette bulunan Akaryakıt satış istasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt 

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

görülmüştür 

 

47) Emisyon  İzni talebinde bulunan, İlimiz, Merkez  İlçe,Altınkale Mah.Atatürk 

Cad.Yeşilbayır adresinde faaliyette bulunan MEHMET SARIOĞLU Akaryakıt ve Otogaz Satış 

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

konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür  

 

48) Emisyon İzni talebinde bulunan, SONGÜL HAZIR BETON İNŞ.EML.TAAH.TUR.SAN. 

VE LTD.ŞTİ.’ne ait  olan, İlimiz Kaş İlçesi, Çukurbağ Köyü,Solumba Mevkii adresinde faaliyette  

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

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

 



TIBBİ ATIK İMHA ÜCRETİ 

 

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

ve 1977 sayılı yazısındaki talebi gereği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 

8.maddesince  Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma bedelinin belirlenmesi için, konu ile ilgili 

kurum ve kuruluşlardan oluşan  bir alt komisyonun oluşturulması ve konunun bir sonraki 

İMÇK ‘da görüşülmesine  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      

 

 

 

 

   Gülcan AKKAYA                            Mahir DEMİRBAŞ                 Hüseyin KARACA  

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

 

 

 

 

 Erol ÇETİN                                        Osman YILDIZ                           Adnan ERGÜNER  

İl Emniyet Müdürlüğü        ASAT  Genel Müdürlüğü                İl Jandarma Komutanlığı  

 

 

 

Nadir AKKULAK                         İbr ahim KİBAR                             Mustafa BALKIÇ  

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

 

 

 

Süleyman ERYILMAZ 

Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 
 

 

 


