
 Mahalli Çevre Kurulu, 08.01.2007 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan,  Baz 

 İstasyonu, Deşarj İzni, ve Emisyon İzni 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 17.11.2006 tarih ve 47640- 25308- 

9113 sayılı yazısında, Kemer Yolu Üzeri Büyük Çaltıcak Orman İçi Piknik Alanı Kuzey 

Köşesi Beldibi-Kemer/ANTALYA adresinde Türkcell İletişim 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 adreste 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 

adreste kurulmasında sakınca  olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 30.11.2006 tarih ve 50547- 26933- 

9423 sayılı yazısında, Akdeniz Cad. No.194 Şimşek Otel Binası Finike /ANTALYA adresinde 

Türkcell İletişim 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

Müdürlüğü’nden ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış 

gücü 8,32 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca 

olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 17.11.2006 tarih ve 47646- 25312- 

9114 sayılı yazısında, Hıdır Kuyusu Mevkii 5. Pafta 581. Parsel Geçmen Köyü Elmalı / 

ANTALYA adresinde Türkcell İletişim 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6,30- 7,07 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 50067- 26670- 

9387 sayılı yazısında, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü Ralli Gösterisi Pisti Güney Yanı / 

ANTALYA adresinde Türkcell İletişim 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 adreste 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 

adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

5. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 50068- 26671-

9388 sayılı yazısında, Akdeniz Üniversitesi Kampusü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Binası / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. 

 

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 adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 16.11.2006 tarih ve 47320- 25076- 

9067 sayılı yazısında, Yükseliş Mah. M. Akif Cad. No:90 Başak Mobilya Üstü / ANTALYA 

adresinde Vodafone Telekomünikasyon 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 adreste 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 bel irtilen 

adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 30.11.2006 tarih ve 50542-26929-

9422 sayılı yazısında, Akdeniz Üniversitesi kampusü M. Cahit Akıncıoğlu Eğitim Fakültesi 

Binası / ANTALYA adresinde Türkcell 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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 adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 30.11.2006 tarih ve 50536-26924-

9421 sayılı yazısında, Çalıştepe Orman Gözetleme Kulesi Yanı 424 Nlu Bölme Orman Arazisi 

Çalıştepe Kemer / ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 



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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12,59 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 50069- 26672-  

9389 sayılı yazısında, Çığlık Köyü Asarbaşı Orman Gözetleme Kulesinin 200 m. Doğusu 

Yeşilyurt Gazipaşa / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hizmetleri 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 3,98- 7,94 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca  olmadığına  oy birliği  ile karar verilmiştir.  

 

10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.12.2006 tarih ve 52383- 27978- 

9721 sayılı yazısında, Uğrak Köyü Zeytinler Mevkii 9. Pafta 576. Parsel Demirtaş Alanya / 

ANTALYA adresinde Türkcell İletişim 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 11,20 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. 

  

11. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.12.2006 tarih ve 52384- 27979- 

9722 sayılı yazısında, Amara Dolce Vital Otel 8. Ada 1. Parsel Fener Kulesi Tekirova Kemer 

/ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hizmetleri 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 adreste 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 

adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

12. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.12.2006 tarih ve 52521- 28078- 

9735 sayılı yazısında, Ernez Günçalı Köyü 102. Ada 434. Parsel Finike / ANTALYA 

adresinde Türkcell İletişim 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 4,50- 8.90 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  



 

13. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 01.12.2006 tarih ve 50892- 27118- 

9481 sayılı yazısında, Yeşilyurt Köyü Karaöz Mah. Karakuz Mevkii Orman Alanı Gazipaşa 

/ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon 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 adreste 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 

adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

14. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 50065-26668-

9385 sayılı yazısında, Beyovası Köyü TV Vericileri Yanı 170 Nolu Bölme Orman Arazisi 

Gazipaşa /ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  Söz  konusu yerin 3386- 

 5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı yasa kapsamına giren  yerlerden olduğu 

 anlaşıldığından İl Müze Müdürlüğün’ce “Antalya Tabiat ve Kültür  Varlıklarını Koruma 

 Bölge Kurulundan da uygun görüş alınması şartıyla uygundur”  denilmektedir 

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,318- 9,550 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

15. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 12.12.2006 tarih ve 53245- 28510- 

9867 sayılı yazısında, Liman Karşısı Döner Gazino Asfaltı Üzeri 3 Nolu Bölme Orman 

Arazisi Tünektepe/ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 9,817-12,359 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

16. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 12.12.2006 tarih ve 53244-28501-

9866 sayılı yazısında, Siteler Mah. Uncalı Cad. 1355 Sok. Emniyet Şube Müdürlüğü Bahçeli 

Uncalı /ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görü lmemiştir. 

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,318 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  



 

17. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 12.12.2006 tarih ve 53243- 28508- 

9857 sayılı yazısında, 100.Yıl Bulvarı Sheraton Voyager Otel /ANTALYA adresinde Avea 

İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile i lgili, 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. 

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5,60 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

18. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 06.12.2006 tarih ve 51890- 27665- 

9612 sayılı yazısında, Pansiyonlar Cad. Türkmen Pansiyon Karşısı Orman İçi Orman Arazisi 

Olimpos Kumluca /ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hizmetleri 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5,01 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

19. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 12.12.2006 tarih ve 53248-28512-

9868 sayılı yazısında, Pansiyonlar Cad. Yakamoz Pansiyon Sonrası Olimpos Devlet Ormanı 

Olimpos Kumluca /ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 9,120 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

20. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 50064- 26667- 

9384 sayılı yazısında, Güzeloba Mah. Ay-1 Sok. Riva Plaza Binası No.1 Lara /ANTALYA 

adresinde Vodafone Telekomünikasyon 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,5-10 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

21. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 50066- 26669- 

9386 sayılı yazısında, Sorgun Çamlığı 584 Nolu Orman Bölmesi Sorgun Manavgat 



/ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri 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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. 

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,318-10,471 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca  olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

  

 EMİSYON İZNİ 

 

22 Emisyon İzni talebinde bulunan ALBAYRAK  İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti ’ne ait olan Antalya 

İli, Finike İlçesi Bıçıntı Sırtı mevkii’nde, İ.R. 8384 Ruhsat numaralı sahada işletilen Kalker 

Taş Ocağı  ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, 

söz konusu tesise “Bgrubu emisyon izni” verilmesi uygun görülmüştür.  

23 Emisyon İzni talebinde bulunan, ALBAYRAK  İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne ait olan, 

Antalya İli, Kaş İlçesi, Ahatlı Köyü Bağlıca mahallesinde İ.R. 20052287 Ruhsat numaralı 

sahada işletilmekte olan Kalker Taş Ocağı  ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt 

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

uygun görülmüştür. 

24 Emisyon İzni talebinde bulunan Mensan Mermer İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş’ne ait 

olan, Antalya İli, Merkez İlçe , Çubukbeli Mevkiinde işletilmekte olan Maden (Kalker) Ocağı 

ile ilgili olarak, 6.112006 tarihli, 12 sayılı MÇK’nda alınan karar gereği T arım İl 

Müdürlüğüne görüş  sorulmuş,  İlgili kurumun sakınca olmadığına dair görüşünün bulunduğu 

görülmüş, 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, BAŞARAN kireç İnş.Hazır Beton Sıva Yapı Ürün İth. 

İhr.San. ve Tic. A.Ş.’ne ait olan, Antalya İli, Döşemealtı Beldesi sınırları içersinde faaliyet de 

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

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

 

 

 DEŞARJ İZNİ 

 

 

26 Deşarj İzni talebinde bulunan S.S. sahil Belde Arsa Edindirme ve Konut Yapı Kooperatif 

‘ine ait olan, Antalya İli, Finike İlçesi, Sahil Belde 308 nolu parselde bulunan,  çıkış suyunu 

bahçe sulamada kullanan,  Yapı kooperatifi ile  ilgili hazırlanan Deşarj İzni dosyası ve alt 

komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni 

verilmesi uygun görülmüştür. 

27 Deşarj İzni talebinde bulunan Divarcılar Hazır Beton İnş. Nak. Maden San. ve Tic. Ltd. 

 Şti’ne  ait olan, Antalya İli, Merkez İlçe, Aksu Beldesinde  bulunan,  arıtma tesisinden çıkan 

 çıkış suyunu, yer altından çıkan ve doğal olarak akan suyun oluşturduğu  zemin suyu drenaj 

 hattına veren Hazır Beton Tesisi ile  ilgili hazırlanan Deşarj izni dosyası ve alt komisyon 

 raporları incelenmiş olup, söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun 

 görülmüştür. 

28 MÇK kurulu toplantısının her ayın ilk pazartesi, tatile denk gelmesi halinde ikinci pazartesi 

günü yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 



   B. Sıtkı HANLIOĞLU                   Mine KARA                     Osman ATMACA 

   Vali Yardımcısı           Çevre ve Orman İl Müdürü  Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

 

 

 

           Sevgi ÇAY          Pınar BİLGİN          Gülsen GÜLEBAY 

Bölge Çalışma Müdürlüğü             Orman Bölge Müdürlüğü     Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 

 

    

 

 

 

Muammer ATILGAN                      Şule ÖZKAN                Hüseyin KARACA 

 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü                Tarım İl Mü dürlüğü                Sağlık İl Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

   Ahmet TAŞIR                             Mustafa ŞİMŞEK 

  İl Emniyet Müdürlüğü              ASAT Genel Müdürlüğü           İl Jandarma Komutanlığı 

 

 

 

 

 

     Nadir AKKULAK                      İbrahim KİBAR             Mustafa BALKIÇ             

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü       Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü    Antalya Ziraat Odası Başkanlığı 

 

 

 

 

Süleyman ERYILMAZ                             Müge ERPEK                           Öztürk KOÇAK       

 Milli   Eğitim Müdürlüğü                D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü                   İl Defterdarlığı 

  

 

 

 

 

 

M.Tanju UNVAN 

ATSO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


