Mahalli Çevre Kurulu, 02/01/2006 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz
İstasyonu, Deşarj İzni, Emisyon İzni, MÇK takviminin belirlenmesi, 2005- 2006 Kış Sezonu Yakıt
Programı madde değişikliği konularını görüşmek üzere, Vali Yard ımcısı H.Necdet ÖZEROĞLU
başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.
BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ
1) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.12.2005 tarih ve 11003
sayılı yazısında Kemer İlçesi,Taksiciler Kooperatifi,Taksi Durağı Yanı Göynük-ANTALYA adresinde
Telsim Mobil Tele.Hiz. 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. Baz istasyonunun kurulacağı
yerle ilgili, sorumlu Göynük Belediye Başkanlığı’nın, 22.12.2005 tarih ve 2913 sayılı yazısında
“mülkiyeti ormana ait Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz üzerine yapılacağı ilgili
krokilerden anlaşılmaktadır. Yer ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmış herhangi bir
kiralama, sözleşme ve buna bağlı izin evrakı bulunmamaktadır. Yasal prosedürü tamamlanmayan
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mülkiyeti orman arazisi olan taşınmaz üzerine baz
istasyonu kurulması talebi Başkanlığımızca uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.
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.
2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.12.2005 tarih ve 10995
sayılı yazısında, Kemer İlçesi,Cumhuriyet Mh.S.Sabancı Cd.Karagişe Mevkii 1594 Parsel Göynük 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 is tasyonunun
belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı
yerle ilgili, sorumlu Göynük Belediye Başkanlığı’nın, 22.12.2005 tarih ve 2913 sayılı yazısında
“kurulması düşünülen baz istasyonu 20 mayıs 2005 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğünce onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Eğlence Merkezi
kullanımlı alanda kalmaktadır. Ayrıca 1594 parselin önünde bulunan imar yolu son onaylanan plan
gereği genişlemiştir. Planlama aşamasında engel teşkil etmesi ve kaldırılması ile ilgili hukuki
problemlere yol açması sebebi ile Başkanlığımızca yer seçimi uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.
Bu doğrultuda;ilgili Belediye Başkanlığının görüşüne istinaden,Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan ve mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması
kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.309 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de
kurulmasının, yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığına oy birliğ i ile karar verilmiştir.
3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.12.2005 tarih ve 11008
sayılı yazısında,Merkez İlçe,Çankaya Mh.Hacı Ali Uyaroğlu Camii Mazı Dağı Mevkii Kepez 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 is tasyonunun
belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı
yerle ilgili, sorumlu KepezBelediye Başkanlığı’nın, görüşünü yazılı bildireceği raporda belirtilmiştir.
Ancak,ilgili Belediyeye, konu ile ilgili görüşünün gelmemesi durumunda, görüşünün olumlu kabul
edileceği hakkında bilgi verilmesine rağmen ,bugüne kadar herhangi bir cevabi yazı gelmemiştir.
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.

4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 14.12.2005 tarih ve 11278
sayılı yazısında, Manavgat İlçesi,Türkbeleni Mevkii Orman Arazisi Belediye Su Deposu YanıANTALYA adresinde Telsim Mobil Telekominikasyon Hiz. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma
izin talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun
mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.Baz istasyonunun kuru lacağı yerle
ilgili, sorumlu Manavgat Belediye Başkanlığı’nın, 28.12.2005 tarih ve 3/6 -14 sayılı yazılı görüşünde
“ Belediyemize ait Su deposu yanında baz istasyonu kurulması talebi Belediyemizce uygun
görülmemiştir.” denilmektedir.
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 14.12.2005 tarih ve 11279
sayılı yazısında,Merkez İlçe, Köy Hizmetleri Camii, Bayındır Mh. Gazi Bul. Köy Hizmetler 15. Bölge
Müdürlüğü Lojmanları Yanı-ANTALYA adresinde,Turkcell İletişim Hiz.A.Ş.tarafından GSM Baz
İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiştir
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun
mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10-12.589 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 16.12.2005 tarih ve 11314
sayılı yazısında, Alanya İlçesi,Saray Mah. Sugözü Cad. Sunpark Garden Hotel No:33-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 komis yonun
mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.Ancak raporda, komisyon üyesi
olan Alanya Müze Müdürlüğü, baz istasyonu kurulması düşünülen otelin bulunduğu yerin 3.derece
arkeolojik sit alanında kaldığı, bu nedenle Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kuruluna başvurulması gerektiği görüşünü vermiştir.
Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Alanya Belediye Başkanlığı’nın, görüşünü
yazılı bildireceği raporda belirtilmiştir. Ancak,ilgili Belediyeye, konu ile ilgili görüşünün gelmemesi
durumunda, görüşünün olumlu kabul edileceği hakkında bilgi verilmesine rağmen ,bugüne kadar
herhangi bir cevabi yazı gelmemiştir.
Bu doğrultuda; İlgili müze Müdürlüğünün görüşüne istinaden, mer’i mevzuat hükümleri
çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8.317 watt
olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine aykırı
olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
DEŞARJ İZNİ
7) Deşarj İzni talebinde bulunan İlimiz, Manavgat İlçesi, Gündoğdu Beldesi Dibektaşı
Mevkii’nde bulunan Akdeniz Beton San.A.Ş.’ne ait Hazır Beton Tesis ile ilgili hazırlana n dosya ve
alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu
işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.
8)Deşarj İzni talebinde bulunan,İstanbul Tuırizm Otelcilik A.Ş. ne ait olan, İlimiz
Merkez İlçe Demircikara mah.Mah. 5803 ada 2 parsel adresinde bulunan The Marmara Antalya

Otel’i 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 İZNİ
9) Emisyon İzni talebinde bulunan,Gök-An Turizm İnş. Taah.Tic. Ltd. Şti. ne ait olan,
İlimiz Hurma Köyü adresinde bulunan Porto Bello Otel &Beach&Resort ile ilgili hazırlanan
emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon
izni" verilmesi uygun görülmüştür.
10) Emisyon İzni talebinde bulunan,İstanbul Turizm Otelcilik A.Ş. ne ait olan, İlimiz
Merkez İlçe, Demircikara Mah., 5803 ada 2 parsel adresinde bulunan The Marmara Antalya
Otel’i ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu
tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
11) Emisyon İzni talebinde bulunan, İlimiz, Manavgat İlçesi, Sağırini Beldesinde bulunan
Murat Petrol (Ayşe Hülya Büyükkalay ) ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon
raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
2005-2006 KIŞ DÖNEMİ YAKIT PROGRAMI MADDE DEĞİŞİKLİĞİ

12) 15/08/2005 tarihli ve 07/05 sayılı Mahalli Çevre Kurulunca Kabul edilen Yakıt
Programının Genel Kurallar başlığı altında bulunan ve dayanağı 13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” olan,
“Yerli Linyit Kömür üreticileri, Kömür İyileştirme tesis sahipleri (Kırma, Eleme, Yıkama, Kurutma,
Torbalama vb.), Briket Kömür üreticileri ve kömür ithal eden ithalatçılar satacakları her marka
kömür için Valilik Makamına bir dilekçe ile başvurarak izin almakla yükümlüdür.”
ifadesindeki “…Valilik Makamına…” bölümünün “…Büyükşehir Belediye Başkanlığına…” olarak
değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
MAH ALLİ ÇEVRE KURULUNUN YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ
13) 2006 yılında yapılacak MÇK toplantısının, her ayın ilk pazartesi günü ,tatile denk
gelme durumunda takip eden haftanın ilk günü yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
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