
 

             Mahalli Çevre Kurulu 07/04/2005 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz 

İstasyonu, Deşarj İzni,Emisyon İzni,Tıbbi Atıkların İmhası Uygulama Planı,Satışına İzin Verilen 

Yakıtlarla İlgili Düzenleme  konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B.Sıtkı HANLIOĞLU 

Başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.  

 

 

BAZ İSTASYONLARI 

 

1)Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 24.02.2005 tarih ve 1152 sayılı 

yazısında, Serik İlçesi,Belek Cesars Otel İleribaşı Mevkii /ANTALYA adresinde, Telsim Mobil  Tel. 

Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 

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

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

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.Komisyon üyesi olan  Belek 

Belediye Başkanlığı yazılı olarak vermiş oldukları görüşte, gerekçe sunmadan söz konusu baz 

istasyonunun belirtilen  adreste  kurulmasında sakınca görüldüğünü belirtmiştir.  

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 

kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 16.02.2005 tarih ve 972 sayılı 

yazısında,Merkez İlçe,Altınova Orta Mah.Antalya Cad.No:16-ANTALYA adresinde, , Telsim Mobil  

Tel. Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 

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

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

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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

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

kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 03.03.2005 tarih ve 1368 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Karaçalı Köyü 9043 Ada 13Parsel Aksu /ANTALYA adresinde Avea   

İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun 

görüşü istenmiştir. 

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

mahallinde yaptığı inceleme sonucu, Komisyon üyesi olan Çalkaya Belediye Başkanlığı’nın yazılı 

olarak vermiş oldukları görüşte ,söz konusu baz istasyonunun kurulması düşünülen yerin sağlık,okul 

ve yerleşim alanları ile iç içe olması ve Karaçalı Köyü muhtarı ve mahalle sakinlerinin vermiş 

oldukları dilekçeleri doğrultusunda istemediklerini yazılı olarak beyan etmeleri  gerekçe gösterilerek 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca görülmüştür.Ancak,diğer komisyon üyeleri tarafından   

hazırlanan raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında  güvenlik mesafesi 

içinde eğitim ,sağlık kuruluşu ve yerleşim alanlarının olmaması,30 m. yüksekliğinde bir kulenin 

üzerine kurulması nedeniyle  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 adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 21.02.2005 tarih ve 1052 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Yeşilbahçe Mah.1479 Sk.Duriye Kapşır Apt. No:9 /ANTALYA adresinde 

Telsim Mobil  Telekomünikasyon Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl 

Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 



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

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

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sak ınca görülmemiştir.  

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

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

kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile  karar verilmiştir. 

 

5) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 09.02.2005 tarih ve 807 sayılı 

yazısında Merkez İlçe,Kemerağzı Kopakçayı Mevkii Riva Diva Otel Lara /ANTALYA adresinde 

Turkcell  İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

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

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

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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

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

kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

6) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 09.02.2005 tarih ve 809 sayılı 

yazısında Merkez  İlçe,Yalnızkavak Mevkii 13Pafta 258Parsel Hasçalık Kanalet Fabrikası Arkası 

Çakırlar /ANTALYA adresinde Turkcell  İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması 

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

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

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

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Konyaaltı 

Belediye Başkanlığı’nın,konu ile ilgili yazılı görüşünde, söz konusu alanda kurulacak olan  baz 

istasyonu için yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre ruhsat alınması gerektiği belirtilerek yapı 

ruhsatı alınmadan söz konusu tesisin kurulması uygun görülmemiştir.  

Ancak, ilgili belediyenin yazısında atıfta bulunulan 3194 sayılı imar kanunun ,02.07.200 4 

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 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

7) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.03.2005 tarih ve 1419 

sayılı yazısında Merkez  İlçe,Ankara Yolu Yeniköy Sapağı Kepezbaşı Mevkii Bölge Trafik Şube 

Müdürlüğü Yanı /ANTALYA adresinde Avea  İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması 

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

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

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

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Kepez 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.61 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

8) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.02.2005 tarih ve 1257 

sayılı yazısında Alanya İlçesi,Orient Palace Hotel İsa Küçülmez Cad.Kestel Kasabası /ANTALYA 



adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

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

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

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir  

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 kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 09.02.2005 tarih ve 808 sayılı 

yazısında Gazipaşa İlçesi,Beyobası Köyü Köyiçi Mevkii 60 Parsel 28 Pafta  B 21 /ANTALYA 

adresindeTurkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

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

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

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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

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

de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

10) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 09.03.2005 tarih ve 1480 

sayılı yazısında Akseki İlçesi, Geriş Köyü Batısı Orm.Arazisi  /ANTALYA adresinde Telsim Mobil 

Tel.Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 

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

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

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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 

kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

11) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 03.03.2005 tarih ve 1369 

sayılı yazısında Alanya İlçesi,Merkez Mh.Stadyum Cd.Eski Orman Gözetleme Kulesi Üstü Orman 

Arazisi İncekum/ANTALYA adresinde Avea İletişim .Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması 

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

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

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

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Yeşilköy 

Belediye Başkanlığı’ndan,konu ile ilgili görüş istenmesine rağmen, İl Mahalli Çevre Kuruluna 

sunulmak üzere herhangi bir görüş gönderilmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.31 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

12) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 21.02.2005 tarih ve1038  

sayılı yazısında Alanya İlçesi,Samira Apart Hotel Obagöl Mevkii Çarşamba Mh./ ANTALYA 

adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli 

Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

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

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

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  Komisyon üyesi olan Oba 

Belediye Başkanlığı’nın yazılı olarak vermiş oldukları görüşte,söz konusu baz istasyonunun kurulması 

düşünülen yerin yerleşim merkezi içerisinde kalması nedeniyle belirtilen adreste kurulmasında sakınca 

görülmüştür. 



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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

13) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 21.02.2005 tarih ve 1037 

sayılı yazısında Alanya İlçesi,Oba Classis Otel Çevre Yolu Üzeri Metro Market Karşısı Obaköy 

/ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması tal ebi 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 Oba 

Belediye Başkanlığı’nın yazılı olarak vermiş oldukları görüşte,söz konusu baz istasyonunun kurulması 

düşünülen yerin yerleşim merkezi içerisinde kalması nedeniyle belirtilen adreste kurulmasında sakınca 

görülmüştür. 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

14) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 21.02.2005 tarih ve 1039 

sayılı yazısında Alanya İlçesi, Saray Mh.Atatürk Cad.Topaloğlu Ap.No:81  /ANTALYA adresinde 

Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

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

mahallinde yaptığı inceleme sonucu  hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyo nunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan  Alanya 

Belediye Başkanlığı’nın yazılı olarak vermiş oldukları görüşte, söz konusu baz istasyonunun belirtilen  

adreste  kurulmasında gerekçe belirtmeden sakınca  görülmüştür. 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

15) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.11.2004 tarih ve 9761 

sayılı yazısında Merkez İlçe, Çamlıbel Mah. 4979 Sk.No:16  /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim 

Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgi li, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü 

istenmiştir. 

02.03.2005 tarih ve 05/03 sayılı Mahalli Çevre Kurulu  Toplantısında, söz konusu baz 

istasyonu ile ilgili Kepez Belediye  Başkanlığı ‘nın yazılı görüşü elimize geçmemesi nedeniyle,  

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.Ancak, Kepez Belediye 

Başkanlığı’nın 01.03.2005 tarih ve 782 sayılı yazısında, söz konusu  baz istasyonunun kurulması 

düşünülen binanın ruhsatsız olduğu için, uygun görülmediğinin belirtilmesi  nedeniyle konunun  tekrar 

MÇK gündemine alınması uygun görülmüş olup,ilgili belediyenin görüşüne istinaden anılan yerde baz 

istasyonu kurulmasında sakınca görülmüştür. 

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 uygun olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

  

16) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 31.01.2005 tarih ve 465 

sayılı yazısında Kale İlçesi, Yaşam Kent Sitesi B Blok.No:49 Beymelek /ANTALYA adresinde 

Telsim Mobil Telek. Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre 

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

02.03.2005 tarih ve 05/03 sayılı Mahalli Çevre Kurulu  Toplantısında söz konusu baz 

istasyonu ile ilgili Beymelek Belediye  Başkanlığı ‘nın yazılı görüşü elimize geçmediğinden dolayı  

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.Ancak, Beymelek Belediye 

Başkanlığı’nın 02.03.2005 tarih ve 192 sayılı yazısında, söz konusu  baz istasyonunun kurulması 

düşünülen binanın henüz inşaat halinde olup iskan ruhsatının bulunmadığı  belirtilerek söz konusu 



adreste kurulmasında sakınca görüldüğünün belirtilmesi  nedeniyle konunun tekrar MÇK gündemine 

alınması uygun görülmüş olup,ilgili belediyenin görüşüne istinaden anılan yerde söz konusu baz 

istasyonunun kurulmasında sakınca görülmüştür.  

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 uygun olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

17) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 18.09.2004 tarih ve 7347 

sayılı yazısında Kaş İlçesi,Yeni Cami Mah.Merkez Binası Üzeri Mevkii /ANTALYA adresinde 

Enformasyon Rek.ve Film.San.ve Tic.A.Ş. tarafından Tv İstasyonu 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 Tv istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Kaş Belediye 

Başkanlığı’nın yazılı olarak vermiş oldukları görüşte,söz konusu Tv istasyonunun kurulması 

düşünülen yerin ilçemizin iskan edilen yerleşik alanı içerisinde kalması,bina yüksekliğinin çevredeki 

binalarla aynı olması ,halen kurulu TV vericilerinin de bulunması ve çevre halkının baz istasyonu 

kurulmasına karşı olmaları nedeniyle,  belirtilen adreste kurulmasında sakınca görülmüştür.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 100 watt olan bahse konu Tv istasyonunun belirti len adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

 

DEŞARJ İZİNLERİ: 

 

1) Deşarj İzni müracaatında bulunan İlimiz, Manavgat İlçesi,Kızılağaç  Mevkiinde faaliyet 

gösteren, Büyükhanlı Han Turizm İşletmeleri A.Ş.Long Beach Otel  adlı turistik tesis 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.  

 

2) Deşarj İzni Yenileme müracaatında bulunan İlimiz, Elmalı İlçesi,Sanayi Sitesinde faaliyet 

gösteren, Meykon Meyve ve Kaynak Suları San.Tic.A.Ş.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.  

 

3) Deşarj İzni Yenileme müracaatında bulunan İlimiz, Alanya İlçesi,Kargıcak Beldesinde  

faaliyet gösteren, Dinler Otel İşletmeleri Tic.A.Ş.ait Dinler Otel  adlı turistik tesis 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.  

 

 

EMİSYON İZİNLERİ: 

 

1) Emisyon İzni  müracaatında bulunan İlimiz, Merkez  İlçe, Aksu Beldesi,Macun Köyünde  

faaliyet gösteren, Kırmızıtaş İnşaat Ticaret ve San.Ltd. Şti.’ne ait Hazır Beton Tesisi  ile ilgili 

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

emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür. 

 

2) Emisyon İzni  müracaatında bulunan İlimiz, Alanya  İlçesi,Okurcalar Beldesi, Karaburun 

Mevkiinde bulunan,Çamtur Turizm İnş. Tic.A.Ş.’ne ait Club  Park Conti Otel’e  ait LPG Tankı ile 

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

grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

 

 

 



 

SATIŞINA İZİN VERİLEN YAKITLARLA İLGİLİ DÜZENLEME 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Büyükşehir Belediyesi  Görev,Yetki ve 

Sorumlulukları ile ilgili 7’inci maddesinin i bendinde “ … Hafriyat toprağı, moloz, kum ve 

çakıl depolama alanlarını, odun, kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek bunların 

taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak…”ifadesi yer almaktadır. 

13.01.2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Isınmadan 

Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin tanımlar kısmında ise yetkili merci 

olarak “… Belediye sınırları içindeki alanlarda, yakma tesislerini ve satışa sunulan yakıtların 

denetiminde Büyükşehir belediyeleri ve ilgili belediyeleri,  

Belediye sınırları, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri dışındaki alanlarda, 

yerli yakıtlara uygunluk ve satış izin belgesi verilmesi ve yakma tesislerinin denetiminde 

valilikler…” yetkili kılınmıştır. 

Satışına izin verilen yakıtlarla ilgili düzenleme, Valilikten alınacak onayla belirlenen 

alt komisyonda, incelemek ve takip eden İMÇK toplantısında görüşülmek üzere alt 

komisyona havale edilmiştir.   

 

 

25 NİSAN- 20 MAYIS 2005 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK “KIZAMIK AŞI 

GÜNLERİ” DAHİLİNDE ORTAYA ÇIKACAK TIBBİ ATIKLARIN İMHASI 

UYGULAMA PLANI 

 

            Aşı Programı ve Tıbbi Atıkların İmhası çalışmaları  03/10 Sayılı 01.09.2003 tarihli 

MÇK kararları doğrultusunda yapılacaktır. 

 

23) A- AMAÇ: 

  Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 09.03.2005 tarih ve 

3454 sayılı genelgelerinde; 25 Nisan-20 Mayıs tarihlerinde ülkemiz genelinde “KIZAMIK 

AŞI GÜNLERİ” düzenleneceği, dolayısıyla bu kısa süre içerisinde 250.000 adet atık enjektör 

ve diğer tıbbi atıkların açığa çıkacağı tahmin edilmektedir. 

 Oluşacak enjektör ve diğer tıbbi atıkların, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne 

uygun olarak toplanması ve imha planlarını belirlemektedir. 

 

B - HUKUKİ DAYANAK: 

 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 8. maddesi 2. fıkrası , 20.05.1993 tarih ve 21586 sayılı  

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

 

C - TANIMLAR: 

 Bu kararda geçen; 

Tıbbi Atık: Aşılamada ortaya çıkan enjektör, pamuk, flaster vb. atıkları,  

Yönetmelik: 20.05.1993 tarih ve 21856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Tıbbi atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, 

Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı, 

İl Tıbbi Atık Sorumlusu: İl Sağlık Müdürünün görevlendireceği Sağlık Müdür 

Yardımcısı’nı 

İlçe Tıbbi Atık Sorumlusu: Sağlık Grup Başkanını, 

KAG: Kızamık Aşı Günleri Programını, 

Enjektör Güvenli Atık Poşeti: Ortaya çıkacak enjektör atıklarının etrafa zarar 

vermeden toplanacağı, Bakanlıkça temin edilecek kutuları, 



Kırmızı Renkli Tıbbi Atık Poşeti: Yönetmeliğin 14.maddesinde tarif edilen, 

kırılmaya, delinmeye ve taşımaya dayanıklı 150 mikron kalınlığında olup, tıbbi atıkların 

toplandığı, toplandıktan sonra yine aynı özelliğe sahip kırmızı renkli ve üzerinde 

görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslar arası Klinik Atıklar” amblemi 

“DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan torbalar, 

Geçici Depolama Üniteleri: KAG programını yürüten sağlık ocaklarında, programa 

katılan sağlık personeli tarafından “Enjektör –Güvenli Atık Kutuları”  içinde toplanıp, bu 

kutuları da kırmızı renkli tıbbi atık poşetine konulup, ağzının koli bandı ile sıkıca bağlanarak 

biriktirildiği yer, 

Nihai Depolama Alanı: İlimizde oluşan tıbbi atıkların halen bertarafının yapıldığı 

tıbbi atık depolama yerlerini, 

Taşıma: Tıbbi atıkların üretildiği yerden bertarafına kadar nakledilmesi işlemlerini,  

D-TIBBİ ATIKLARIN OKULLARDA AYRILMASI, TOPLANMASI VE 

GEÇİCİ DEPOLAMA ÜNİTELERİNE TAŞINMASI: 

 Kesici ve delici özelliği olan tıbbi atıklar basit bir mekanik aletle bükülüp veya 

kırıldıktan sonra “Enjektör Güvenli Atık Kutuları” içerisinde toplanır ve kırmızı renkli tıbbi 

atık poşetine konur. 

 Tıbbi atıklar, il/ilçe tıbbi atık sorumlusu tarafından görevlendirilmiş personel 

tarafından diğer atıklardan ayrı olarak toplanır.  

 Oluşan tıbbi atıklar; aşı uygulaması yapan sağlık personeli tarafından çalıştığı sağlık 

ocağına ait geçici depolama ünitelerinde biriktirilir. Gerektiğinde İl/İlçe tıbbi atık sorumluları 

koordinasyonu sağlar. 

 Okul müdürleri  İl/İlçe tıbbi atık sorumlusunun yönlendirmesine göre okulda oluşacak 

herhangi bir kontaminasyona karşı gerekli önlem ve tedbirleri alır. 

 

E - TIBBİ ATIKLARIN GEÇİCİ DEPOLAMA ÜNİTELERİNE TAŞINMASI: 

 Aşı uygulamalarından çıkan tıbbi atıklar günlük olarak, sağlık ocağında bulunan 

Geçici Depolama Ünitesine teslim edilecektir. 

 

F - TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI: 

 Geçici Depolama Merkezinde toplanan tıbbi atıklar Büyükşehir Belediyesince alınarak 

nihai depolama alanında bertarafı yapılacaktır. 

 Taşıma Personelinin Özel Giysileri, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 22. 

maddesinde belirtilen şartlara haiz olacaktır. 

   

             Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 B. Sıtkı HANLIOĞLU                 Muhammet ÖZGÜR                                Tahir BATI  
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