
            Mahalli Çevre Kurulu, 06/02/2006 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 05.01.2006 tarih ve 65 sayılı 

yazısında, Alanya İlçesi,Kale Hisariçi Mah.Hacı Alaaddin Tosuncu Evi No:24 - ANTALYA adresinde 

Alanya Gazetecilik Radyo Tv Basın Yay.Hiz.A.Ş.tarafından Radyo 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 radyo istasyonunun 

belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.Ancak raporda, komisyon üyesi 

olan Alanya Müze Müdürlüğü, radyo istasyonunun  kurulması düşünülen Alanya Kalesinin  1.derece 

Arkeolojik,Tarihi,Kentsel ve Doğal Sit Alanı içinde  kaldığı, her türlü uygulamalar için Antalya Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması  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; Alanya Müze Müdürlüğü’nün görüşüne istinaden, mer’i mevzuat hükümleri 

çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 250 watt 

olan bahse konu radyo istasyonunun belirtilen adres de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı 

olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir  

 

2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 21.12.2005 tarih ve  11494 

sayılı yazısında, Alanya İlçesi,Seyir Terası Mevkii - ANTALYA adresinde İstanbul Fm.106 

Tv.İlet.A.Ş.tarafından Radyo 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 kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Alanya Belediyesinin, 25.01.2006 tarih ve 97 sayılı yazılı görüşünde,”...radyo istasyonu 

kurulması talebi belediye sınırları içerisinde projesiyle birlikte Belediyemize yapılması gerekmekte 

olup,imar mevzuatına aykırı talep  uygun  görülmemiştir”denilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 250 watt olan bahse konu radyo istasyonunun belirtilen adres 

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

 

3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.12.2005 tarih ve  11625 

sayılı yazısında, Alanya  İlçesi,Eftalia Resort Hotel Baklabeleni  Mevkii Telatiye Konaklı - 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. Baz istasyonunun kuru lacağı yerle ilgili, 

sorumlu Konaklı Belediye Başkanlığı’nın,03.02.2006 tarih ve 170 sayılı yazılı 

görüşünde,”...Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan baz istasyonu kurulacak yer, Belediyemizce 

uygun mütalaa edilmektedir.”denilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8.061 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

 

4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.12.2005 tarih ve  11623 

sayılı yazısında, Kemer İlçesi,Rixos Labada Sahil Yolu Deniz Cd.Çamyuva- ANTALYA adresinde 



AVEAİletişim Hiz.A.Ş.tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin 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 

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Çamyuva Belediye Başkanlığı’nın, görüşünü yazılı bildireceği raporda belirtilmiştir. 

Ancak,ilgili BelediyeBaşkanlığı’na 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 7.798-3.908-3.162 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 28.12.2005 tarih ve  11624 

sayılı yazısında, Serik İlçesi,YeniMah.Cd.2Pafta Arazi Ala Belkıs- 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. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Belkıs 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.  

Komisyon üyesi olan Antalya Müze Müdürlüğü’nün 06.02.2206 tarih ve720-221sayılı 

yazısında “Ancak YeniMah.Cd.2Pafta Arazi Ala Belkıs Serik/Antalya adresinde bulunan arazi, 

1.derece Arkeolojik,Tarihi,Kentsel ve Doğal Sit Alanı içinde  kalmakta olup,3386 ve5226 sayılı 

yasalarla değişik 2863 sayılı yasa kapsamına girdiğinden bu alanda baz istasyonu kurulması uygun 

görülmemektedir.” görüşünü vermiştir.  

Bu doğrultuda; Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan ve mer’i 

mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum 

çıkış gücü 6.607 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 28.12.2005 tarih ve  11622 

sayılı yazısında, Serik İlçesi,Köyiçi Mevkii Kumköy - 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. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Serik Belediye Başkanlığı’nın  03.02.2006 tarih ve 128-282 sayılı yazılı görüşünde, baz 

istasyonunun  belirtilen adreste kurulmasında sakınca  olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.244watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

 

              7 ) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 20.01.2006 tarih ve 362 sayılı 

yazısında, Merkez İlçe, Lara Beach Hotel Kemerağzı Mevkii Kundu Köyü Lara- 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. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Çalkaya Belediye Başkanlığı’nın, 30.01.2006 tarih ve 206 sayılı  yazılı görüşünde”..söz 



konusu adreste tesis edilecek GSM Baz İstasyonu Turizm Bölgesi ve turizm sezonunda nüfus 

yoğunluğunun fazla olması sebebi ile Belediyemizce uygun bulunmamıştır.”denilmektedir. 
Bu doğrultuda; 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.  

 

8) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 29.12.2005 tarih ve  11668 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Çağlayan  Mah. Çağlayangil Cd.Afşin İş Merkezi No:34 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. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın  25.01.2006 tarih ve 512 sayılı yazılı görüşünde, baz 

istasyonunun  belirtilen adreste kurulmasında sakınca  olmadığı belirtilmektedir.  

Bu doğrultuda; 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 birliği ile karar verilmiştir.  

 

9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 29.12.2005 tarih ve  11666 

sayılı yazısında, Merkez İlçe, Sherwood Breezes Resort Hotel Kemerağzı Köyü Kopakçayı Mevkii 

Kundu- 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. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Çalkaya Belediye Başkanlığı’nın, 23.01.2006 tarih ve 162 sayılı  yazılı 

görüşünde”..kurulması istenilen  GSM Baz İstasyonu Turizm Bölgesi ve buna bağlı yerli ve yabancı 

turistlerin yoğunluklu bölgelerden olması münasebeti ile kurumumuzca uygun 

bulunmamıştır.”denilmektedir. 
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5.861-5.346-7.798 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 28.12.2005 tarih ve  11621 

sayılı yazısında, Merkez İlçesi,Köyiçi Mevkii 7 Pafta 490 Parsel Arazi Dumanlar  Aksu- 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. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Yurtpınar 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; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5.495watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

 

                11)  Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 21.12.2005 tarih ve  11497 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Masa Dağı Mevkii  -ANTALYA adresinde Samanyolu Yay.A.Ş. 

tarafından Radyo İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü isten miştir. 

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

mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, söz konusu radyo istasyonunun 



kurulacağı 100m yüksekliğindeki kulenin 40-50m yakınında güvenlik mesafesi içinde  yerleşim 

alanının bulunması nedeniyle  bahse konu radyo istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca 

görülmüştür. Radyo istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Kepez Belediye 

Başkanlığı’nın,02.02.2006 tarih ve 403-621 sayılı yazılı görüşünde,radyo istasyonunun  belirtilen 

adreste kurulmasının uygun olmadığı belirtilmektedir.  

Mahalli Çevre Kurulu Kararına istinaden, maksimum çıkış gücü 1000 watt olan bahse konu 

radyo istasyonunun belirtilen adres de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı  olduğuna oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

12) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 21.12.2005 tarih ve  11499 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Masa Dağı Mevkii adresinde Dünya Radyo Yay.A.Ş. -ANTALYA 

tarafından Radyoİstasyonu 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 radyo istasyonunun 

kurulacağı 100m yüksekliğindeki kulenin 40-50m yakınında güvenlik mesafesi içinde  yerleşim 

alanının bulunması nedeniyle  bahse konu radyo istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca 

görülmüştür. radyo istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Kepez Belediye  

Başkanlığı’nın,02.02.2006 tarih ve 403-621 sayılı yazılı görüşünde,radyo istasyonunun  belirtilen 

adreste kurulmasının uygun olmadığı belirtilmektedir.  

Mahalli Çevre Kurulu Kararına istinaden, maksimum çıkış gücü 1000 watt olan bahse konu 

radyo istasyonunun belirtilen adres de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı  olduğuna oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

13) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 20.01.2006 tarih ve  361 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Gürsu  Mh.Akdeniz Bulv. 318. Sk.Erdoğanlar Sit.Bodrum Katı Laila 

Gece Kulubü Konyaltı-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. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Konyaltı Belediye Başkanlığı’nın  02.02.2006 tarih ve 124-273 sayılı yazılı görüşünde, baz 

istasyonunun  belirtilen adreste kurulmasında sakınca  olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0.1-0.08watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

14) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 06.01.2006 tarih ve 134 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Cezaevi Altı Ünsal Mh. 5097 Sk. No:96 -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. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Kepez Belediye Başkanlığı’nın,02.02.2006 tarih ve 400-624 sayılı yazılı görüşünde,baz 

istasyonunun  belirtilen adreste kurulmasının uygun olmadığı belirtilmektedir.  

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgil i 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.  

 

15) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 06.01.2006 tarih ve  130 

sayılı yazısında, Merkez İlçe,Altıova Mh. Serik Cd.Palmiye Alışveriş Merkezi No:25 Altınova -

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. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Kepez Belediye Başkanlığı’nın,02.02.2006 tarih ve 400-624 sayılı yazılı görüşünde,baz 

istasyonunun  belirtilen adreste kurulmasının uygun olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.921-0.1 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen 

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

 

16) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 02.01.2006 tarih ve  12 sayılı  

yazısında, Merkez İlçe,Grand Ayba Otel Toros Mh. 836 Sk. No: 12-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 be lirtilen 

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Konyaltı Belediye Başkanlığı’nın  02.02.2006 tarih ve 124-273 sayılı yazılı görüşünde, baz 

istasyonunun  belirtilen adreste kurulmasında sakınca  olmadığı belirtilmektedir. 

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 02.01.2006 tarih ve  13 sayılı 

yazısında, Merkez İlçe,Çakırlar Yolu Üzeri Çallıoğlu Beton Karşısı-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. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Kepez BelediyeBaşkanlı’nın,02.02.2006 tarih ve 404-620 sayılı yazılı görüşünde,baz 

istasyonunun  belirtilen adreste kurulmasın da herhangi bir sakınca  olmadığı belirtilmektedir.  

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 Müdürlüğünün17.01.2006 tarih ve  205 sayılı 

yazısında, Merkez İlçe,Fatih Mh.Akdeniz Bulv. 3387. Sk.Dönmez Apt.No: 33 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. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Kepez Belediye Başkanlığı’nın,02.02.2006 tarih ve 400-624 sayılı yazılı görüşünde,baz 

istasyonunun  belirtilen adreste kurulmasının uygun olmadığı belirtilmektedir.  

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü10.471watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres 

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

 

l9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 17.01.2006 tarih ve  191 sayılı 

yazısında, Manavgat İlçesi,Türkbeleni Mevkii Orman Arazisi Belediye Su Deposu 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 belirtilen 

adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Manavgat Belediye Başkanlığı’nın,30.01.2006 tarih ve 3/6-2 sayılı yazılı görüşünde,baz 

istasyonunun  belirtilen adreste kurulmasının uygun olmadığı belirtilmektedir.Komisyon üyesi olan 



Side Müze Müdürlüğü’nün 27.01.2006 tarih ve 55 sayılı yazılı görüşünde ” 2863 sayılı yasa yönünden 

GSM baz istasyonunun kurulmasında Müdürlüğümüzce bir sakınca yoktur.”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.  

 

               20)  Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 03.01.2006 tarih ve 34 sayılı 

yazısında, Finike İlçesi,Karayolları 136.Şube Şefliği Kum.Şerbetçi Bulvarı - ANTALYA adresinde 

Hakan AKÇAY Amatör Telsiz İstasyonu.tarafından Telsiz 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 kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Finike 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 gel memiştir. 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 35 watt olan bahse konu telsiz istasyonunun belirtilen adres 

de kurulmasının, yönetmelik hükümlerine  aykırı olmadığın a oy birliği ile karar verilmiştir  

 

21) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 28.12.2005 tarih ve  11620 

sayılı yazısında, Serik İlçesi,Sinan Mah.Akyar Mevkii 1Pafta 522 Parsel Arazi Çandır - 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. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Çandır Belediye Başkanlığı’nın, 26.01.2006 tarih ve 13 sayılı yazılı görüşünde,”...söz konusu 

baz istasyonunun  yeri uygun değildir.Söz konusu olan yer Beldemiz yerleşim alanı içerisinde 

kalmaktadır.Çevre halkı tarafından şikayet bulunmaktadır.”denilmektedir. Komisyon üyesi olan 

Antalya Müze Müdürlüğü’nün 06.02.2006 tarih ve 720-221sayılı yazılı görüşünde ”Herhangi bir sit 

alanı ve 2863 sayılı yasa kapsamında değildir. GSM baz istasyonunun kurulmasında bir sakınca 

bulunmamaktadır.”denilmektedir.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.026 –6.607 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

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

verilmiştir 

 

22) Telekomünikasyon Kurumu Mersin  Bölge Müdürlüğünün 29.12.2005 tarih ve  11667 

sayılı yazısında, Serik İlçesi, Cesars Tempra Resort Hotel İleribaşı Mevkii Belek - 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. Baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili, 

sorumlu Belek Belediye Başkanlığı’nın,18.10.2005 tarih ve 1708  sayılı yazılı görüşünde, baz 

istasyonunun  belirtilen adreste kurulmasının uygun olmadığı belirtilmektedir. Komisyon üyesi olan 

Antalya Müze Müdürlüğü’nün 06.02.2006 tarih ve 720-221sayılı yazılı görüşünde ”Herhangi bir sit 

alanı ve 2863 sayılı yasa kapsamında değildir. GSM baz istasyonunun kurulmasında bir sakınca 

bulunmamaktadır.”denilmektedir.   

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471-0.330 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

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

verilmiştir. 

 



 

DEŞARJ İZNİ 

 

23) Deşarj İzni  talebinde bulunan,  İlimiz, Alanya  İlçesi, Ulugüney Köyü , Bahçebucağı 

Mevkii 1 pafta, 47 parsel’de faaliyet gösteren ve çıkış suyunu Alara Çayına Deşarj eden, GÖLTAŞ 

GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş’ne ait olan I(a) grubu Kum Çakıl Ocağı/Kırma 

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. 

 

24) Deşarj İzni talebinde bulunan,  ANTALYA ŞEHİRİÇİ MİNİBÜSLERİ TAŞIMACILIK 

PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TUR. TİC. VE SAN. A.Ş.’ne ait olan,  İlimiz , Merkez İlçe, Doğuyaka 

Mah. Aşık Veysel Cad. No:112  adresinde faaliyet gösteren ve atık sularını yağ tutucudan geçtikten 

sonra 3 havuzdan geçirilerek sonuncu bölümünde zemin sızdırması yapan,  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. 

 

 

EMİSYON İZNİ 
 

25) Emisyon İzni talebinde bulunan, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş.’ne ait olan, İlimiz 

Kemer İlçesi, Tekirova Beldesinde faaliyet gösteren   CLUP HOTEL PHASELİS ROSE  ile ilgili 

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

emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

 

26) Emisyon İzni talebinde bulunan, ÜNKAR PETROL  İNŞ. TAAH TAR. LTD. ŞTİ.’ne  ait  

olan, İlimiz,Manavgat İlçesi Ulualan Mevkiinde bulunan Akaryakıt Satış İstasyonu   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, TOPÇOUĞLU PETROL ÜRÜNLERİ KOLL. ŞTİ 

tarafından işletilen İlimiz,Manavgat İlçesi, Gündoğdu Beldesinde bulunan Akaryakıt Satış İstasyonu  

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, Telpo Tur. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen 

İlimiz, Kemer İlçesi, Yeni Mahalle, Atatürk Bulvarı No:165-169 adresinde bulunan  GRAND HABER 

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

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

 

29) Emisyon İzni talebinde bulunan,  Yörükoğlu İnş. Tur.  Tic. Ltd. Şti.  tarafından işletilen, 

İlimiz, Manavgat İlçesi, Evrenseki Beldesi  Çolaklı adresinde bulunan  GRAND  ART SİDE  HOTEL 

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

“B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

 

30) Emisyon İzni talebinde bulunan,  AKKAŞLAR TARIM AKARYAKIT İŞL. SAN. VE 

TİC. A.Ş’ne  ait olan,  İlimiz , Serik  ilçesi, Atatürk Cad. No:1   adresinde faaliyet gösteren  Akaryakıt  

Satış İstasyonu   ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, 

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

31) Emisyon İzni talebinde bulunan,Turab Tur ve Tic.A.Ş.’ ne ait  olan, İlimiz ,Merkez 

İlçe,Güzeloba Mah.Lara Mevkii adresinde  bulunan  BARUT HOTEL’S LARA RESORT SPA&SUİTS  

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

“B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  



 

32) Emisyon İzni talebinde bulunan,DURMUŞ ALİ ÇIKLA’ya ait olan, İlimiz Merkez 

İlçe,Aşağıoba Köyü Hüyük Mevkii Antalya –Burdur Karayolu 32 Km.958 Nolu Parsel adresinde  

bulunan  Akaryakıt Satış İstasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları 

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

 

33) Emisyon İzni talebinde bulunan, İlimiz, Merkez İlçe,Kırcamii Mah.Perge Bulvarı 

No:101 adresinde faaliyet gösteren  ADNAN BÜYÜKÖZER PETROL  AKARYAKIT SATIŞ 

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

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

 

34) Emisyon İzni talebinde bulunan,Turka Otelcilik Tur ve Tic.A.Ş. ne ait  olan, İlimiz, 

Serik  İlçesi,Belek Beldesi İleribaşı Mevkii adresinde  bulunan  MARİTİM PİNE BEACH OTEL  ile 

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

grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  

 

35) Emisyon İzni talebinde bulunan, ANTALYA ŞEHİRİÇİ MİNİBÜSLERİ TAŞIMACILIK 

PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ.TUR.VE SAN.A.Ş.’ait ,İlimiz, Merkez İlçe,Muratpaşa Belediyesi,Doğuyaka 

Mah.Aşık Veysel Cad. No:112 adresinde faaliyet gösteren  Akaryakıt ve Otogaz Satış İstasyonu ile 

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

grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.  
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