
   

 
 

             Mahalli Çevre Kurulu 13/01/2005 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, deşarj izni, 

emisyon izni ve baz istasyonu konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B.Sıtkı HANLIOĞLU 

Başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katı lımı ile toplanmıştır. 

 

 

BAZ İSTASYONLARI 

 

1)Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 16.12.2004 tarih ve 10589 

sayılı yazısında, Gündoğmuş İlçesi,Fatih Mah.Abdullah Kurnaz Cad. TRT Vericileri Yanı  

/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 sakınca görülmemiştir.  

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 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 01.12.2004 tarih ve 10093 

sayılı yazısında,Merkez İlçe,Güzeloluk Mah. 1883 Sk. No:118/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 sakınca görülmemiştir.  

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

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

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir  

 

3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 14.12.2004 tarih ve 10512 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Bayındır Mah. Beyza Ap.333Sk. No 14 /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 sakınca görülmemiştir.  

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

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

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 14.12.2004 tarih ve 10513 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Şirinyalı Mah. Gülcemal Ap.1534Sk. No 5 /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 sakınca görülmemiştir.  

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

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

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 01.12.2004 tarih ve 10091 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Sanayi Sitesi 680 Sk. No 121 /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 sakınca görülmemiştir. 

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

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

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile ka rar verilmiştir. 

 

6) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 19.11.2004 tarih ve 9793 

sayılı yazısında Serik İlçesi,Çandır Beldesi,Akyar Mevkii Pafta No:1 Parsel No:522 /ANTALYA 

adresinde Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizm. A.Ş. tarafından baz i stasyonu 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 istasyon unun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

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

alınması kaydıyla, maksimim çıkış gücü 17 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen ad res de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir  

. 

7) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 03.09.2004 tarih ve 5499 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Şirinyalı Mah. Gülcemal Ap.1534Sk. No:8 /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, maksimim çıkış gücü 10,471watt –5,495watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

8) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.10.2004 tarih ve 6576 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Mondıal Group Alışveriş Merkezi Serik Cad.Sabah Gazetesi Yanı 

/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 izinler in 

alınması kaydıyla, maksimim çıkış gücü 10,471-6,31-5,248-5,012 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 07.10.2004 tarih ve 6578 

sayılı yazısında Merkez İlçe, Yenigün Mah.Kızılarık Cd. 1072 Sk.No:18 6046 Ada,6 Parsel   

/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, maksimim çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 



 

 

10) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 05.11.2004 tarih ve 9450 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Sinan Mah. Yüce Sk. 25119 Ada,1 Parsel Altınova /ANTALYA 

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

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, maksimim çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

11) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 05.11.2004 tarih ve 9451 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Yeşilbahçe Mah. H.İbrahim Saraçoğlu Camii /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, maksimim çıkış gücü 6.918 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

12) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 30.11.2004 tarih ve 10058 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Fener Mah. 1999 Sk.Gürtaş Apart 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, maksimim çıkış gücü 10-7,943 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

13) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 08.12.2004 tarih ve 10376 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Sinan Mah. Serik Cd.Havaalanı Karşısı 477/A Altınova /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, maksimim çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

14) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 20.12.2004 tarih ve 10661 

sayılı yazısında Merkez İlçe,Sinan Mah. Hanımeli Sk. No:238 Altınova /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, maksimim çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de 

kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

15) 13.07.2004 tarih ve 2533 sayılı yazımızla Bakanlığımıza,  09.07.2004 tarih ve 04/06 

Karar No’lu Mahalli Çevre Kurulu Kararının 16.maddesinde,06.05.2004 tarih ve 1486 sayılı yazımızla 

Bakanlığımıza,  03.05.2004 tarih ve 04/05 Karar No’lu Mahalli Çevre Kurulu Kararının 3.maddesinde 

04/01/2002 tarih ve 02/01 sayılı İl MÇK kararı ile kurulan komisyonun  MÇK adına yerinde inceleme 

yapması gerektiğinden ,bahsi geçen karar uygulamasında baz istasyonu kurmak isteyen GSM  

kuruluşları tarafından araç temini vb. ihtiyaçların karşılanması gerektiği kararının alındığı, bu 

bağlamda dosyaların İl Müdürlüğüne intikalinden itibaren 1 ay içerisinde tesis sahiplerince MÇK 

adına yer incelemesi yapacak komisyon üyelerinin yerine götürülmemesi halinde dosyaların iade  

edilmesine oy birliği ile karar verildiği belirtilmiştir.  

15.06.2004 tarih ve 5842 sayılı Bakanlığımız yazısında, 12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı 

Resmi Gazetede Telekomünikasyon kurumu tarafından yayımlanan “10 Khz-60 Ghz  frekans bandında 

çalışan sabit Telekomünikasyon cihazlarından kaynaklanan elektromanyetik alan şiddeti limit 

değerlerinin belirlenmesi, ölçüm yöntemleri ve  denetlenmesi  hakkında yönetmelik”in  5.maddesinde  

“ancak yer seçimi yapılırken ,kurum İMÇK’nın görüşünü alır.  Bu kurullar da konu hakkında 

görüşlerini, kurumun talebi üzerine gerekçeleri ile birlikte 1 hafta içinde bildirir. “ hükmü yer 

almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde MÇK kararında adı geçen komisyonun yerinde inceleme yapması  

için  baz istasyonu kurmak isteyen GSM kuruluşları tarafından araç temini vb. ihtiyaçların 

karşılanması ve 1 ay içerisinde tesis sahiplerince komisyon üyelerinin yerine götürülmemesi halinde 

dosyaların iade edilmesi Bakanlığımızca uygun görülmediği belirtilmektedir.  

12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede Telekomünikasyon kurumu tarafından 

yayımlanan “10 Khz-60 Ghz  frekans bandında çalışan sabit Telekomünikasyon cihazlarından 

kaynaklanan elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesi, ölçüm yöntemleri ve 

denetlenmesi hakkında yönetmelik”in 5.maddesinde sadece MÇK ‘dan görüş alınır ifadesi yer almakta 

bu görüşün MÇK tarafından oluşturulması ile ilgili sürecin nasıl olacağı yönetmelikle belirlenmemiş 

ve bu husus MÇK’larına bırakılmıştır. Bununla birlikte MÇK’nun gerekçeli görüş belirteceği 

hükmüde ayrıca yönetmelikte yer almıştır. Bu çerçevede kurulumuz gerekçeli görüşünü 

oluşturabilmek için bahse konu kararları almış ve kurul adına yerinde inceleme yapmak amacıyla bir 

komisyon oluşturmuştur. Bu komisyonun raporuna istinaden kurulumuz gerekçeli görüşünü 

oluşturmakta ve bunu Telekomünikasyon Kurumuna bildirmektedir. Bununla birlikte, aynı 

yönetmelikte gerekçeli görüşün bir hafta içerisinde verilmesi gerektiği belirtilmekle, belirli ve sınırlı 

bir zaman içerisinde bu görüşün verilmesi koşulu yer almıştır. MÇK’nun çalışma esas ve usulleri 

yönetmeliğinde kurul çalışmalarının ayda bir yapılacağı belirlendiğinden en geç bir ay içerisinde 

başvuru dosyalarının görüşülmesi ve kuruma bildirilmesi gerekmektedir bu yapılmadığı taktirde 

yönetmelik ihlali söz konusu olmaktadır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Bakanlıkça, 4856 sayılı yasanın yürürlüğü ile birlikte yeni 

yapılacak yönetmelikte,  MÇK’larının bu konuda karar verme süreci ile ilgili olarak yeni bir 

düzenleme yapılıncaya kadar uygulamanın devamına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

DEŞARJ İZİNLERİ: 

 

16) Deşarj İzni yenileme müracaatında bulunan İlimiz, Alanya İlçesi Türkler Beldesi 

faaliyet gösteren, Jasmin Turizm ve Otelcilik A.Ş.’ne ait Jasmin&Garden Otel adlı turistik tesis ile 

ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komi syon raporu 

doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.  

 

 

EMİSYON İZİNLERİ: 

 

17) İlimiz, Manavgat İlçesi Manavgat Side  Yol Kavşağı adresinde  bulunan, Güngörler  

Tic. A.Ş.ne ait Manavgat BPAkaryakıt ve LPG İkmal İstasyonuna ait emisyon izni dosyası  ve alt 

komisyon raporu, kurulumuzca incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi 

uygun görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Sıtkı HANLIOĞLU                       Mine KARA                                      İlkay  ÖNCEL    

  Vali Yardımcısı                        Çevre ve Orman İl Müdürü                     Büyükşehir Bld. Bşk.  

 

 

 

 

  Sami  DEMİRCİOĞLU                                                                           Özlem  KÖKSAL                   

Kültür ve Turizm İl Müd.          Ulaştırma Bölge Müd.       T.K.B. İl Müd. 

 

 

 

 

                                                           Mine  TAK                                        Sevgi   ÇAY  

Ant.Tic.ve San.Odası                 Bayındırlık ve İsk. Müd.                     Bölge Çalışma Müd.   

 

 

 

                                                          Müge  ERPEK                                 Hüseyin  KARACA  

Defterdarlık  Müd.          DSİ 13. Bölge Müd.                           Sağlık İ l Müdürlüğü                    

 

 

 

 

Mustafa  BALKIÇ                      Adnan  ERGÜDER                               Nadir   AKKULAK  

Ant.Zır.Oda.Bşk                            İl Jandarma Kom.                          Sanayi ve Ticaret İl Müd  

 

 

 

 

 

Orman Bölge Müd.                       Milli Eğitim Müd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

 
- Deşarj izinleri 

- Emisyon izinleri  

- Baz istasyonu ile ilgili yer seçimi 

- Yakıt programı  

- Tıbbi atık fiyatlandırma 


