
            Mahalli Çevre Kurulu, 03/04/2006 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz 

İstasyonu, Deşarj İzni, Emisyon İzni konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B.Sıtkı 

HANLIOĞLU başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı il e toplanmıştır. 

 
BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ 

 

               1)  Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.02.2006 tarih ve 1077 

sayılı yazısında, Kemer  İlçesi,Sungate Port Royal Hotel Çifteçeşmeler Mevkii 1.Beldibi - ANTALYA 

adresinde Avea İletişim Hiz.A.Ş.tarafından 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, söz konusu baz istasyonunun Sungate 

Port Royal Hotel Binasının Teknik Atelyöleri ve Animasyon Ofislerinin bulunduğu koridorda yer alan  

3 ve 1 nolu  indoor antenlerin yerden  yüksekliği ile ilgili dosyada belirtilen ölçülerle, uygulamada 

farklılıklar olduğundan ve bundan dolayı da dosyada belirtilen güvenlik mesafelerinin,  insan sağlığı 

açısından yeterli mesafede olmaması nedeniyle,  bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca yaratacağı kanaatine varılmıştır. Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 20.03.2006 tarih ve 700-2098 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonunu 

kurulmasında 5226-3386 sayılı yasalarla değişik  2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından, GSM 

baz istasyonunun kurulmasında bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.   

Mahalli Çevre Kurulu Kararına istinaden, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.02.2006 tarih ve 1079 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi,Aliefendiler Köyü Kömüler Mh.118 ada 46 parsel - ANTALYA 

adresinde Avea İletişim Hiz.A.Ş.tarafından 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 Bayındırlık ve İskan 

Müdürlüğü’nün 24.03.2006 tarih ve 330-07-1394 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında, herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.310 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 20.02.2006 tarih ve 1119 

sayılı yazısında, Serik İlçesi,Kürüş Köyü 102 Ada 2.Parsel Babaoğlu Mobilya  - 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 20.03.2006 tarih ve 700-2098 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonun 

kurulmasında, 5226-3386 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 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığına /oy birliğ i  ile karar verilmiştir. 

 

4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 22.02.2006 tarih ve  1172 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Göksu Mh.Altınova Cd.2375 Sk.No:12 Yanı - 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 belirt ilen 



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

Müdürlüğü’nün 20.03.2006 tarih ve 700-2098 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonunu 

kurulmasında 5226-3386 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 15 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 27.02.2006 tarih ve  1282 

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

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.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 9.036 -10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

6) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 27.02.2006 tarih ve 1304 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi,Telatiye Mah.Turizm Meslek Lisesi Karşısı Akkan Apart Otel Konaklı - 

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.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 4.16 –8.31watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

7) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 27.02.2006 tarih ve  1305 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi,Saray Mah.M.Akif Ersoy Cad.No:20 Aramis Apart Otel - 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 kon u 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 8.31watt olan bahse konu baz istasyonun un belirtilen adres 

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

 

8) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 01.03.2006 tarih ve  1402 

sayılı yazısında, Serik İlçesi,Doğan Deniz Yapı Koop.Yanı Sk.Tedaş Direği Boğazkent - 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. Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

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

Antalya Müze Müdürlüğü’nün 23.03.2006 tarih ve 700-2260 sayılı  görüşünde, bu adreste baz 

istasyonun kurulmasında,” İlgi yazıda koordinatları belirtilen alan üzerinde  5226-3386 sayılı yasayla 

değişik 2863 sayılı yasa kapsamına giren kültür varlığı eski eser bulunmamakta olup,baz istasyonu 

kurulmasında  sakınca yoktur.”denilmektedir.  

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

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

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



 

9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 27.02.2006 tarih ve  1309 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Fener Mh. Özgürlük Blv.1948 Sk.Karşısı  Tedaş Direği Muratpaşa  - 

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. Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 20.03.2006 tarih ve 700-2098 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonunu 

kurulmasında 5226-3386 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 1.65 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 27.02.2006 tarih ve  1310 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Fener Mah.Eski Lara Cd.1966 Sk.Kesişimi  Tedaş Direği Muratpaşa  - 

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 belirtile n 

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

Müdürlüğü’nün 20.03.2006 tarih ve 700-2098 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonunu 

kurulmasında 5226-3386 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 0.83 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

 

  11) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.02.2006 tarih ve  1336 sayılı 

yazısında, Merkez İlçe,Portakal Çiçeği Blv.1447 Sk.Kesişimi Tedaş Direği Muratpaşa  - 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. Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 20.03.2006 tarih ve 700-2098 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonunu 

kurulmasında 5226-3386 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 0.83 –1.65 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

12) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.02.2006 tarih ve 1337 

sayılı yazısında, Merkez İlçe, Çaybaşı Mh..1375 Sk.3. Tedaş Direği Muratpaşa  - 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. Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 20.03.2006 tarih ve 700-2098 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonunu 

kurulmasında 5226-3386 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 0.83 –1.65 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 02.03.2006 tarih ve  1423 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Baraj Mh.5874 Sk.No:11 Yanı Tedaş Direği Kepezaltı - 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. Komisyon üyesi olan Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 20.03.2006 tarih ve 700-2098 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonunu 

kurulmasında 5226-3386 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 0.83 –1.65 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 02.03.2006 tarih ve 1424 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Akkuyu Mh.1123 Sk.Devamı 7768 Parsel Konyaaltı - 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. Komisyon üyesi olan  Antalya Müze 

Müdürlüğü’nün 20.03.2006 tarih ve 700-2098 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonunu 

kurulmasında 5226-3386 sayılı yasalarla değişik   2863 sayılı yasa kapsamında olmadığından, GSM 

baz istasyonunun kurulmasında bir sakınca olmadığı belirt ilmektedir.  

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

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

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

 

15) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 02.03.2006 tarih ve  1453 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Ulus Mh.M.Akif.Ersoy Cd.Öztürk Ap.No:16/2 Dokuma - 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 20.03.2006 tarih ve 700-2098 sayılı  görüşünde, bu adreste baz istasyonunu 

kurulmasında 5226-3386 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 2 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 06.03.2006 tarih ve  1505 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Yenimahalle Yeşilırmak  Cd.Kurt Ap.2447 Sk.No:2 - 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 i le 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.  

 



17) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 06.03.2006 tarih ve  1513 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Etiler Mh. Kızılırmak  Cd.Dündarlar Ap.No:2/2 - 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 rapord a, 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.  

 

18) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 10.03.2006 tarih ve 1761 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Emek Mh.TT Santral Binası Yanı Muratpaşa - 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.  

 

19) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 15.11.2005 tarih ve  10591 

sayılı yazısında, Elmalı İlçesi,TRT Ver.Üstü Su Deposu Yanı Akçay- ANTALYA adresinde Telsim 

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

Kurulu’nun görüşü istenmiştir. 

   05.12.2005 tarihinde yapılan İl Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, İlimiz sınırları 

içerisinde bahse konu Firmanın Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili olarak;baz istasyonunun 

belirtilen adresde kurulmasında içme suyu deposuna çok yakın olması  nedeniyle sakınca görülmüş 

olup,Sağlık İl Müdürlüğü’nden konu ile ilgili cevap gelmesine müteakip bir sonra ki MÇK 

toplantısında  dosyanın değerlendirilmesine karar verilmiştir.  

Sağlık İl Müdürlüğü’nün 02.02.2006 tarih ve 65 sayılı yazısında“Baz İstasyonlarının neden 

oldukları ışınım iyonlaştırıcı olmayan radyasyon sınıfında olup baz istasyonları nükleer radyasyona 

neden olmazlar.Radyo frekans elektromanyetik dalgaların foton enerjileri,atomları ve molekülleri 

iyonlaştıracak düzeyde değildir.Yapılan araştırmalarda içme suyu açısından olumsuz bir duruma 

rastlanmamıştır.” 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 

kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadı ğına oy birliği  ile karar verilmiştir.  

 

20) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 16.03.2006 tarih ve  1908 

sayılı yazısında, Finike İlçesi,İncirağacı Köyü Corendon Hotel- 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 17 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

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

 

 

 



 

DEŞARJ İZNİ 

 

21) Deşarj İzni  talebinde bulunan,  İlimiz, Merkez İlçe, Teomanpaşa Mah.Gazi 

Blv.No:299’de faaliyet gösteren ANTALYA ŞÖFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI BAŞKANLIĞI’na 

ait olan, çıkış suyunu 3 adet ön çökeltme havuzu ve yağ tutucu sayesinde temizlenerek nihai sızdırmalı 

foseptiğe  veren,Akaryakıt  ve LPG 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.  

 

22) Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz,Gazipaşa İlçesi, Küçüklü Köyü,Bük 

Mevkii,Bıçkıcı Çayı, 4. ve 143.  Parsel  adresinde faaliyet gösteren,  ÖZDEMİRELLER HAFRİYAT 

NAK.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.’ne ait olan, çıkış suyunu dinlenme havuzlarında bekletildikten sonra, 

Bıçkıcı Çayına deşarj eden , Kum Çakıl Kırma Yıkama Eleme Tesisi  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.  

 

23) Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz , Serik  İlçesi,Nebiler,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.  

 

EMİSYON İZNİ 

 

24) Emisyon İzni talebinde bulunan, İlimiz,Merkez İlçe,Antalya Hava Limanı adresinde  

faaliyet gösteren USAŞ HAVAYOLLARI İKRAM HİZ.MÜD.’LÜĞÜ 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, S.S ELMALI VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA 

KOOPERATİFİ’ ne olan İlimiz,Elmalı İlçesi,Orta Sokak Mevkii 105 Ada,3 Nolu Parsel  adresinde 

bulunan  Elmisko Süt ve Ürünleri İşleme Tesisi ile  ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt 

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

görülmüştür. 

 

26) Emisyon İzni talebinde bulunan, MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş. 

tarafından işletilen, İlimiz, Merkez İlçe, Fevzi Çakmak Caddesi No:30 adresinde bulunan  Divan 

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

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

 

27) Emisyon İzni talebinde bulunan,ÖZDEMİRELLER HAFRİYAT NAK.TİC.VE 

SAN.LTD.ŞTİ.’ne ait olan,  İlimiz , Gazipaşa  İlçesi, Küçüklü Köyü,Bük Mevkii,Bıçkıcı Çayı 4. ve 143.  

Parsel  adresinde faaliyet gösteren,Kum Çakıl Kırma Yıkama Eleme Tesisi    ile ilgili hazırlanan 

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

izni" verilmesi uygun görülmüştür. 

 

28) Emisyon İzni talebinde bulunan, ANTALYA PETROL VE İNŞ.LTD.ŞTİ.’ne ait olan,  

İlimiz , Merkez  İlçe,Aspendos Bulvarı 280 adresinde faaliyet gösteren,Akaryakıt ve LPG İstasyonu 

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

“B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

 

 



 

 

 

B.Sıtkı HANLIOĞLU                        Mine KARA                                     Şaban YAVUZ   

     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                            Şule ÖZKAN                         Hüseyin KARACA  

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

 

 

 

 

 Akın ACAR                                         Suat GÖ KOĞLU 

İl Emniyet Müdürlüğü        ASAT  Genel 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

   

 

 


