Mahalli Çevre Kurulu, 07/07/2005 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz
İstasyonu, Deşarj İzni,Emisyon İzni, 2005- 2006 Yakıt Programı , Leylek Gözlem Formları 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 04.05.2005 tarih ve 3828
sayılı yazısında Merkez İlçe, Güzeloba Mah.6161Ada 4 Parsel Muratpaşa /ANTALYA adresinde
Avea 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, maksimum çıkış gücü 6.026 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres
de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.04.2005 tarih ve 3484
sayılı yazısında, Merkez İlçe,Güzelbağ Mah.Çınarlı Sok.Güzelbağ Camii -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 izi nlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen adres de
kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün, 27.04.2005 tarih ve 3483
sayılı yazısında, Merkez İlçe,Lara Beach Plajı 4 ve5 Nolu Üniteler Arası Futbol Sahası Arkası 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, maksimum çıkış gücü 12.589 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen
adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 10.05.2005 tarih ve 4063
sayılı yazısında,Merkez İlçe,Kozan Hotel Gençlik Mah.1312 Sk. No:6 Muratpaşa -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, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen
adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

5) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 13.05.2005 tarih ve 4262
sayılı yazısında,Merkez İlçe,Fener Mah.Fener Kavşağı Tekelioğlu Cad.Beyaz Dünya Alışveriş
Merkezi Muratpaşa-ANTALYA adresinde, Avea 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, maksimum çıkış gücü 0.847 watt olan bahse konu b az istasyonunun, belirtilen adres
de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
6) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 03.05.2005 tarih ve 3780
sayılı yazısında,Merkez İlçe,Soğuksu Mah.Toroslar Cd.Osmangazi Camii -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, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen adres de
kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
7) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.05.2005 tarih ve 3722
sayılı yazısında,Merkez İlçe,Kızıltoprak Mh.Yunus Emre Cd.966 Sk.İmam-ı Azam Camii MuratpaşaANTALYA 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, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen adres de
kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
8) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.05.2005 tarih ve 3720
sayılı yazısında,Merkez İlçe,Konuksever Mh.Gazi Bulv. Çevre Yolu Altı Ergin Apt. No:258
Muratpaşa-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, maksimum çıkış gücü 12.589 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen
adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmişt ir.
9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.04.2005 tarih ve 3443
sayılı yazısında,Merkez İlçe,Balbey Mh.İsmetpaşa Cd. No:9 Oğuz İşhanı Muratpaşa-ANTALYA
adresinde, Turkcell İletişim Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi il e 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 –10.471watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen
adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.05.2005 tarih ve 4568
sayılı yazısında Merkez İlçe,ZeytinKöy Mah.Kır Mevkii 724Ada 5 Parsel /ANTALYA adresinde
Avea 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, maksimum çıkış gücü 6.918 watt olan bahse konu baz istasyonu nun, belirtilen adres
de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11)Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.05.2005 tarih ve 4567
sayılı yazısında,Merkez İlçe,Riva Diva Otel Kemerağzı Kopakçayı Mevkii Lara -ANTALYA
adresinde, Avea 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, maksimum çıkış gücü 6.026 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres
de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
12)Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 21.04.2005 tarih ve 3292
sayılı yazısında,Alanya İlçesi,Tropicas Hotel Konaklı Kasabası İskele Mevkii-ANTALYA adresinde,
Avea 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 komisyo nun,
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 6.607-6.026 watt olan bahse konu baz istasyonunun,
belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
13) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 21.04.2005 tarih ve 3321
sayılı yazısında,Alanya İlçesi,Costa Beach Hotel Konaklı Kasabası İskele Mevkii-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, maksimum çıkış gücü 10,471 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen
adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
14) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 03.05.2005 tarih ve 3779
sayılı yazısında Merkez İlçe, Meganet O tel Toros Mh.15.Cd.836 Sk. No:2 Konyaaltı /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. Komisyon üyesi olan Konyaaltı
Belediye Başkanlığı’nın,konu ile ilgili 01.06.2005 tarih ve 1026/1920 sayılı yazılı görüşünde “ yasa
gereği yapılacak olan her türlü bina üzerinde veya parseldeki tadilatlarda,Belediyeden tadilat izni
alınması gerektiği belirtilerek, baz istasyonlarının kurulması da tadilat sayılacağı, ayrıca yapılacak
olan tesisin nasıl olacağı belli olmaması nedeni ile istem uygun bulunmamıştır.”ibaresi mevcuttur.

Ancak, ilgili belediyenin yazısında atıfta bulunulan 3194 sayılı imar kanunun 02.07.2004
tarih ve 25510 sayılı çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun ek 35.maddenin
2.fıkrasında” Elektronik haberleşme ile ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan direk, kule ,kulübe,
konteynır, anten, dalga kılavuzu, enerji nakil hattı ,alt yapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü taşınır
taşınmaz mal ve teçhizat, kanun hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun
olarak kurulmak ve kurumdan gerekli izin, ruhsat veya sertifikaları almak şartı ile 3194 s ayılı İmar
Kanunu ve İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı
kullanma iznine tabi değildir.” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen
adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
15) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.05.2005 tarih ve 4348
sayılı yazısında,Alanya İlçesi,Celes Beach Resort Hotel Ulubük Mevkii Karaburun Okurcalar 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 rapor ve kurum görüşleri incelenmiş olup,baz
istasyonunun kurulacağı yerle ilgili sorumlu Okurcalar Belediyesi’nin 10.06.2005 tarih ve 434 sayıl ı
yazısında “....kurulacak olan GSM Baz İstasyonu, insan sağlığı açısından bir sıkıntı yaratmadığı,
kurulmasında ve çalışmasında turistik tesiste ve çevresinde bulunan tesislerde konaklayan, yaşayan
insanların sağlığına zarar vermediği takdirde,kurulacak i stasyonda bir yapıya ilave bir yapı olacaksa
Belediyemizden yapı izni alınması koşuluyla uygundur.”ibaresi mevcuttur.
Ancak,3194 sayılı imar kanunun 02.07.2004 tarih ve 25510 sayılı çeşitli kanunlarda
değişiklik yapılmasına dair kanunun ek 35.maddenin 2.fıkrasında” Elektronik haberleşme ile ilgili alt
yapı oluşumunda kullanılan direk, kule ,kulübe, konteynır, anten, dalga kılavuzu, enerji nakil hattı ,alt
yapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü taşınır taşınmaz mal ve teçhizat, kanun hükümlerine ve kuru m
tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve kurumdan gerekli izin, ruhsat veya
sertifikaları almak şartı ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan
yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iz nine tabi değildir.” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,471-5.248 watt olan bahse konu baz istasyonunun,
belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
16) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 21.04.2005 tarih ve 3288
sayılı yazısında,Alanya İlçesi,Celes Beach Resort Hotel Karaburun Okurcalar Ulubük Mevkii ANTALYA adresinde, Avea 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 rapor ve kurum görüşleri incelenmiş olup,baz
istasyonunun kurulacağı yerle ilgili sorumlu Okurcalar Belediyesi’nin 06.06.2005 tarih ve 428 sayılı
yazısında “....kurulacak olan GSM Baz İstasyonu, insan sağlığı açısından bir sıkıntı yaratmadığı,
kurulmasında ve çalışmasında turistik tesiste ve çevresinde bulunan tesislerde konaklayan, yaşayan
insanların sağlığına zarar vermediği takdirde,kurulacak istasyonda bir yapıya ilave bir yapı olacaksa
Belediyemizden yapı izni alınması koşuluyla uygundur.”ibaresi mevcuttur.
Ancak,3194 sayılı imar kanunun 02.07.2004 tarih ve 25510 sayılı çeşitli kanunlarda
değişiklik yapılmasına dair kanunun ek 35.maddenin 2.fıkrasında” Elektronik haberleşme ile ilgili alt
yapı oluşumunda kullanılan direk, kule ,kulübe, konteynır, anten, dalga kılavuzu, enerji nakil hattı ,alt
yapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü taşınır taşınmaz mal ve teçhizat, kanun hükümlerine ve kurum
tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve kurumdan gerekli izin, ruhsat veya
sertifikaları almak şartı ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan
yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine tabi değildir.” denilmektedir.

Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izi nlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.18 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen adres
de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
17) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.05.2005 tarih ve 4353
sayılı yazısında,Manavgat İlçesi,Antalya-Manavgat Karayolu Üzeri Üçtepe Mevkii 1757 Parsel Üzeri
Bina Çolaklı-ANTALYA adresinde, Turkcell İletişim Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması
talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü istenmiş tir
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. Komisyo n üyesi olan Çolaklı
Belediye Başkanlığı’nın 10.06.2005 tarih ve 844 sayılı yazısında “...söz konusu parsel yerleşim alanı
içerisinde bulunup Çevre ve Sağlık Mevzuatı açısından tehlike arz ettiğinden Baz İstasyonu kurulması
talebi Belediye Başkanlığımızca uygun bulunmamıştır.”ibaresi mevcuttur.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10-5.012 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen
adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
18)Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 10.05.2005 tarih ve 4064
sayılı yazısında,Manavgat İlçesi,ART Side Grant Hotel Evrenseki Mah.321 Pafta 1363 Ada 1 Parsel
Evrenseki Beldesi Çolaklı-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 adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen
adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
19)Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.05.2005 tarih ve 3724
sayılı yazısında,Manavgat İlçesi,Kızılağaç Köyü Sun Rise Hotel -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 komisyonu n
mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Ancak, baz istasyonunun
kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Manavgat Belediyesinin görüşünü yazıl ı bildireceği raporda
görülmüş,herhangi bir şekilde görüşün gelmemesi durumunda ise görüşünün olumlu kabul edileceği
hakkında ilgili Belediyeye 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 10.471-12.589 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
20) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.05.2005 tarih ve 3721
sayılı yazısında,Manavgat İlçesi,Kızılağaç Köyü Joy Long Beach Hotel -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. Ancak, baz istasyonunun
kurulacağı yerle ilgili, sorumlu Manavgat Belediyesinin, görüşünü yazılı bildireceği raporda
görülmüş,herhangi bir şekilde görüşün gelmemesi durumunda ise görüşünün olumlu kabul edileceği
hakkında ilgili Belediyeye 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 10.471-5.248 watt olan bahse konu baz istasyonunun,
belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
21) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 21.04.2005 tarih ve 3286
sayılı yazısında,Merkez İlçe,Masa Dağı Çankaya Mah. Ali Uyaroğlu Camii Kepez-ANTALYA
adresinde, Avea 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.Komisyon üyesi olan Kepez
Belediye Başkanlığı’nın 15.06.2005 tarih ve 2371 sayılı yazısında, Masa Dağı üzerinde yer alan
Uyaroğlu Camii bünyesinde baz istasyonu kurulması talebinin, uygun bir yer seçimi olmadığı için
sakıncalı görüldüğü belirtilmiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.918 watt o lan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen adres
de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
22) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.05.2005 tarih ve
3725sayılı yazısında,Merkez İlçe,Kültür Mh. Hürriyet Cad.3864 Sk.Akınlar Camii Kepez-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 komisyonu n,
mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Kepez
Belediye Başkanlığı’nın 15.06.2005 tarih ve 2371 sayılı yazısında, Antalya Merkez Kültür
Mahallesinde yer alan Akınlar Camii alanı bünyesinde baz istasyonu kurulması talebinin, uygun bir
yer seçimi olmadığı için sakıncalı görüldüğü belirtilmiştir.
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
kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
23) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.05.2005 tarih ve 4345
sayılı yazısında,Merkez İlçe,Altınova Sinan Mh.Serik Cad.Sabah Gazetesi Yanı No:437 -ANTALYA
adresinde, Telsim Mobil Telek. 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. Komisyon üyesi olan Ke pez
Belediye Başkanlığı konuyla ilgili görüşünü, 23.06.2005 tarih ve 2486-423 sayılı yazısında, Altınova
Sinan Mah. Sabah Gazetesi yanında kurulması düşünülen verici istasyonunun, bölgedeki plan
koşulları gereği 8.5 metreden fazla bir yüksekliğe ulaşması halinde, uçuş güvenliği açısından sakınca
içereceğinden yüksekliğin 8.5 metre ve altında olması halinde uygun olacağı şeklinde belirtmiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla ve belediyenin görüşünde belirtilen mesafenin dikkate alınması kaydıyla
maksimum çıkış gücü 10-15-2 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen adres de
kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
24) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.05.2005 tarih ve 3719
sayılı yazısında,Alanya İlçesi,Merkez Mh.Antalya Cd.Joy Aldin Hotel Avsallar Mevkii -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. Komisyon üyesi olan Avsallar
Belediye Başkanlığı’nın 01.06.2005 tarih ve 2/149 sayılı yazısında, “...kurulacak baz istasyonu
tesisinin kurulmasından dolayı çevreye, can sağlığına ve ait olduğu yapıya verebileceği zarar ve
herhangi bir olumsuzlukta belediyemizin sorumlu olmayacağının bilinmesi ve önlemlerin
alınması...”ibaresi mevcuttur.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12.589 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen
adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
25) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 12.05.2005 tarih ve 4109
sayılı yazısında,Alanya İlçesi,Çevre Yolu Sugözü Mah.1198 Ada 1 Parsel Atay Tuğla İmalathanesiANTALYA 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. Komisyon üyesi olan Alanya
Belediye Başkanlığı 10.06.2005 tarih ve 1010 sayılı yazısında, gerekçe bildirmeden söz konusu baz
istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca görüldüğü belirtilmiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan b ahse konu baz istasyonunun, belirtilen adres de
kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
26) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.05.2005 tarih ve 3723
sayılı yazısında,Alanya İlçesi,Alanya Sahil Yolu Kargıcak Beldesi Dinler Hotel MahmutlarANTALYA 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 komis yonun,
mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen
adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.Ancak, baz istasyonunun kurulacağı yerle
ilgili, sorumlu Kargıcak Belediyesinin, görüşünü yazılı bildireceği raporda görülmüş, herhangi bir
şekilde görüşün gelmemesi durumunda ise görüşünün olumlu kabul edileceği hakkında ilgili
Belediyeye 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 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen
adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
27) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 05.05.2005 tarih ve 3878
sayılı yazısında,Merkez İlçe,Acısubaşı Mevkii 490 Parsel Arazi Özlü Köyü Kundu Aksu -ANTALYA
adresinde, Avea 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. Komisyon üyesi olan Çalkaya
Belediye Başkanlığı yazılı olarak vermiş oldukları görüşte, gerekçe bildirmeden söz konusu baz
istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca görüldüğü belirtilmiştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.026 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres
de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
28) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 21.04.2005 tarih ve 3322
sayılı yazısında,Alanya İlçesi,543 Parsel İnceboğaz Mevkii Elikesik Köyü-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 görülmemi ştir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 11.220 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen
adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar ver ilmiştir.
29) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 12.05.2005 tarih ve 4106
sayılı yazısında,Merkez İlçe,Yeşilbayır Kasabası 423 Ada 15 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. Komisyon üyesi olan Yeşilbayır
Belediye Başkanlığı’nın 10.06.2005 tarih ve 583/978 sayılı yazısında,”Söz konusu 423 ada 15 nolu
parselin çevresinin hızlı yapılaşan ve çevresinde yoğun villalar olan bir bölge olduğu, parsel ve villa
sahiplerinin baz istasyonunun bu bölgede yapılmasını istemedikleri,bu durumun Turkcell İletişim Hiz.
A.Ş.’nın yetkililerine şifai olarak iletildiği, çevre ve imar mevzuatına uygun, talep edilen yere yakın
geniş bölgenin içerisinde herhangi bir yerde olabileceği söylendiği”belirtilmektedir.
Ayrıca, ilgili yazıda”423 ada 15 nolu parsel, imar planında konut sahası
olup,hmax:9.50m.’dir. Bu parselin imar planı ile Yeşilbayır İmar Lejant Hükümlerinde inşaat
yüksekliği hiçbir suretle hmax:9.50m’yi geçemez demektedir.Ayrıca bu parselin yakın mesafesine
imar planında ilköğretim kreş ve anaokulu planlanmıştır.Yeşilbayır 423 ada 15 nolu parselde yapılmak
istenen baz istasyonu yukarıda belirttiğimiz gerekçeler ile imar mevzuatı ve Belediyemiz açısından yer
seçimi uygun değildir.”ibaresi mevcuttur.
Bu bağlamda ilgili Belediyenin görüşüne istinaden bahse konu baz istasyonunun belirtilen
adreste kurulmasının uygun olmayacağına oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.
30) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 26.04.2005 tarih ve 3450
sayılı yazısında,Merkez İlçe, Yavuz Selim Mh. 6123 Sok. Masa Dağı Mevkii -ANTALYA adresinde,
Tulu Radyo Tv ve Rekl. Hizm. A.Ş.tarafından Radyo İstasyonu 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 radyo istasyonunun
belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Kepez
Belediye Başkanlığı’nın 15.06.2005 tarih ve 2371 sayılı yazısında, Masa Dağı üzerinde yer alan Park
alanı yerinde yapılması talep edilen radyo istasyonunun ,Belediyemizce yapılması düşünülen park
düzenlemesini olumsuz etkileyeceği için,belirtilen adreste kurulmasının uygun olmadığı belirtilmiştir.
Bu bağlamda ilgili Belediyenin görüşüne istinaden bahse konu baz istasyonunun belirtilen
adreste kurulmasının uygun olmayacağına oy birliği ile karar verilmiştir.
31) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.05.2005 tarih ve 4343
sayılı yazısında,Serik İlçesi,Yeni Mh.Yeni Yol Üzeri No:175-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 rapor ve kurum görüşleri incelenmiş
olup,komisyon üyelerince bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir
sakınca görülmemiştir.Ancak,baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili sorumlu Serik Belediyesi’nin
09.06.2005 tarih ve 576/288 sayılı yazısında “Elektromanyetik ışınlar baz istasyonlarından çevreye
yayılmakta ve ortamda elektromanyetik kirlilik yaratmaktadır. Elektromanyetik ışınların sağlığımıza
olumsuz etkileri vardır.Bu ışınlar çocuklarda aşırı manyetik alanların hücrelerin genetik yapılarına
zarar vererek insanlarda kanser riskinin ve doğum kusurlarının artmasına ve yetişkinlerde beyin ve kan
kanserlerine ,üreme özelliklerinin yitirilmesine,kalp sağlığı sorunlarına,stres düzeyinde artışa ve uyku
bozukluklarına,kan basıncında artış ve baş ağrısı,baş dönmesi gibi sorunlara neden olmaktadır.Yeni

Mh.Yeni yol üzeri No:175adresi etrafında binalar olduğu için baz istasyonunun bu adreste kurulması
uygun değildir.”ibaresi mevcuttur.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan ba hse konu baz istasyonunun, belirtilen adres de
kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
32) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 12.05.2005 tarih ve 4107
sayılı yazısında,Serik İlçesi,Karadayı Kasabası Orta Mh.Yeni Camii-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 rapor ve kurum görüşleri incelenmiş
olup,komisyon üyelerince bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir
sakınca görülmemiştir.Ancak,baz istasyonunun kurulacağı yerle ilgili sorumlu Karaday ı
Belediyesi’nin 13.06.2005 tarih ve 265 sayılı yazısında”Belediyemiz encümenince belirlenecek
sözleşme ve kira bedelinin ödenmesi durumunda baz istasyonu kurulmasında Belediyemizce sakınca
yoktur.”ibaresi mevcuttur.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471-3.467-6.918 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
33) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 03.05.2005 tarih ve 3773
sayılı yazısında,Kemer İlçesi,Rixos Hotel Labada Sahil Yolu Deniz Cad. Çamyuva -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. Komisyon üyesi olan Çamyuva
Belediye Başkanlığı’nın 31.05.2005 tarih ve 384 sayılı yazısında“söz konusu alan Çamyuva 1/1000
ölçekli imar planında konaklama alanı olup,imar planı hükümlerine göre bütün yapılarda çatı yapılma
zorunluluğu olması görüntü kirliliği yaratmamak için çatı örtüsü üzerine hiçbir tesisi
yapılamaz,görüntü kirliliği yaratamaz,hükmünden dolayı baz istasyonu kurmayı talep ettiğiniz yer
kurumumuzca plan hükümlerine göre uygun görülmemiştir.”ibaresi mevcuttur.
Ancak, ilgili belediyenin yazısında atıfta bulunulan 3194 sayılı imar kanunun 02.07.2004
tarih ve 25510 sayılı çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun ek 35.maddenin
2.fıkrasında” Elektronik haberleşme ile ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan direk, kule ,kulübe,
konteynır, anten, dalga kılavuzu, enerji nakil hattı ,alt yapı niteliğindeki tesisler gibi her türlü taşınır
taşınmaz mal ve teçhizat, kanun hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun
olarak kurulmak ve kurumdan gerekli izin, ruhsat veya sertifikaları almak şartı ile 3194 sayılı İmar
Kanunu ve İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı
kullanma iznine tabi değildir.” denilmektedir.
Bu doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12.589-10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun
belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
34) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 09.02.2005 tarih ve 808
sayılı yazısında Gazipaşa İlçesi,Beyobası Köyü Köyiçi Mevkii 60 Parsel 28 Pafta B 21 /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 rapor ve kurum görüşleri incelenmiş olup,bu
doğrultuda; mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması
kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.943 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de
kurulmasında sakınca olmadığına, 05/04 sayı ve 07.04.2005 tarihli İl Mahalli Çevre Kurulu
toplantısında oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ancak,komisyon üyesi olan Alanya Müze Müdürlüğünün, 27.05.2005 tarih ve 461 sayılı
yazısında,”Gazipaşa İlçesi,Beyobası Köyü Köyiçi Mevkii 60 Parsel 28 Pafta B 21 adresinde ,Turkcell
İletişim Hiz.A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma talebi ile ilgili olarak oluşturulan komisyon
tarafından 23.03.2005 günü yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan ortak raporda sehven
2863-3386 sayılı yasalar açısından sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemede ise söz konusu yerin 1.derecede Doğal Sit
alanında kaldığı tespit edilmiş olup,1.derece Doğal sit alanlarındaki her türlü uygulamalar için Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 659 sayılı ilke kararı gereğince Antalya Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekmektedir. “ denilmektedir.
Bu doğrultuda; ilgili Müze Müdürlüğünün görüşüne istinaden mer’i mevzuat hükümleri
çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.943wat t
olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile
karar verilmiştir.

DEŞARJ İZİNLERİ
35) Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz, Manavgat İlçesi, Hacıobası Köyü 383 parselde
faaliyet gösteren Hüseyin AK’a ait Kırma- Eleme tesisi ile ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon
raporları incelenmiştir. Komisyon üyelerince yapılan itirazlar sonucunda, dosyanın tekrar incelenerek
bir sonraki MÇK’ da görüşülmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.
36)Deşarj İzni Yenileme talebinde bulunan, İlimiz, Manavgat İlçesi Kızılağaç Köyü’nde
faaliyet gösteren, Akpınar Turizm Yatırımları A.Ş.’ne ait Sunrise Resort turistik tesis 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
37)Deşarj İzni talebinde bulunan İlimiz, Merkez İlçesi Kundu-Güzeoba mevkiinde faaliyet
gösteren, Bursa Otelcilik A.Ş.’ne ait Kervasaray Lara Hotel İle 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 İZİNLERİ:
38) Emisyon İzni talebinde bulunan, İlimiz, Kaş İlçesi Ağulu köyü, 6. pafta, 422 nolu
parsel üzerinde Çetin Akaryakıt unvanı adı altında faaliyette bulunan Akaryakıt ve LPG ikmal
istasyonu ile ilgili hazırlanmış olan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup,
söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür
39) Emisyon İzni talebinde bulunan, İlimiz, Manavgat İlçesi Alanya yolu üzerinde faaliyet
gösteren, Güney Petrol Tur.İnş. Kuy. San. Ve Tic. Koll. Şti.’ne ait Akaryakıt ve LPG ikmal istasyon u
ile ilgili hazırlanmış olan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu
tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür
40) Emisyon İzni talebinde bulunan, İlimiz, Serik İlçesi Eminceler Köyü 716 parsel de
faaliyet gösteren akaryakıt ve LPG istasyonu ile ilgili Bel-Pet Petrol Ürünleri LTD ŞTİ.’ nin
hazırlamış olduğu emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise
“B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
41) Emisyon İzni talebinde bulunan, İlimiz, Aksu Beldesi Kundu Köyü adresinde faaliyet
gösteren ve Günali A.Ş.’ne ait WOW Topkapı Palace Hotel ile ilgili, hazırlanmış olan emisyon izni
dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi
uygun görülmüştür.

42) Emisyon İzni talebinde bulunan, İlimiz, Aksu Beldesi Kundu Köyü adresinde faaliyet
gösteren ve Palmiye Turizm Yatırımları İnş.ve Tic.AŞ. tarafından işletilen Venezia Palace Otel ile
ilgili, hazırlanmış olan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu
tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
43) Emisyon İzni talebinde bulunan, İlimiz, Merkez İlçesi, Kundu Köyünde Mapa İnş ve
Tic A.Ş. tarafında işletilen Kremlin Palace Otel ile ilgili hazırlanmış olan emisyon izni dosyası ve alt
komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun
görülmüştür.
44) Emisyon İzni talebinde bulunan, Holiday Plan. Tur.Tic. İşl. A.Ş.’ ne ait olan ve İlimiz,
Alanya İlçesi Konaklı Beldesinde faaliyet gösteren Majesty Clup Oasis Beach Otel ile ilgili
hazırlanmış olan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B
grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
45) Emisyon İzni talebinde bulunan, IC Antbel Antalya Belek Turizm Yatırımları A.Ş.
tarafından İşletilen ve İlimiz, Merkez İlçesi, Kundu Köyünde, faaliyet gösteren IC Hotels Green
Palace Otel ile ilgili hazırlanmış olan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup,
söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
46) Emisyon İzni talebinde bulunan, Manavgat İlçesi, Hacıobası Köyü, 383 parselde,
Hüseyin AK’a ait olan Kırma- Eleme Tesisi ile ilgili hazırlanmış olan emisyon izni dosyası ve alt
komisyon raporları incelenmiştir. Komisyon üyelerince yapılan itirazlar sonucunda, dosyanın tekrar
incelenerek bir sonraki MÇK’ da görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
YAKIT PROGRAMI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Çevre Sağlığı
Şube Müdürlüğünün 01.07.2005 tarih, 387 sayılı yazı ekinde gönderilen “Hava Kalitesinin Korunması
açısından Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Yakıt İyileştirme Programına ait uygulamalar, İl Çevre ve
Orman Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sanayi Ticaret
Müdürlüğü’nden oluşan bir komisyon marifetiyle incelenerek bir sonraki M.Ç.K.’da görüşülmesine
oybirlilği ile karar verilmiştir.
LEYLEK GÖZLEM FORMLARI
Çevre ve Orman Bakanlığının 26.05.2004 tarih ve 58 -3012/27412 sayılı yazılarına istinaden
leylekler üzerindeki tehditlerin ortaya çıkarılması için, tehditlerin ortaya çıkarılması ve elde edilecek
bilimsel veri ışığında populasyonun karşılaşabileceği tehditler ile büyüklüğünün belirlenmesi, türün
göç zamanı ve göç yolları üzerinde ülke düzeyinde düzenli sayımlar yapılabilmesi için envanter
çalışmalarının sağlıklı yapılabilmesi amacıyla;
1)Çevremizde bulunan leylek yuvalarının bozulmaması,
2)Leyleklerin kuluçkaya yattıkları tarihlerde rahatsız edilmemesi,
3)Tarım arazilerinde beslenen leyleklerin kovalanmaması ve vurulmaması,
4)Tarım arazilerinde mücadele amaçlı kullanılan ilaçlardan ölen fare, köstebek yılan
kurbağa vb. toplanarak gömülmesi,
5)Çevrede görülen leyleklerin ayaklarında halka olup olmadığına bakılması, halka var ise
hangi bacağında olduğu, rengi ve imkan ölçüsünde halka numarasının tespit edilmesi ve halka
görüldüğünde, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilmesi,
6)Ölü, yaralı veya hastalıklı leyleklerin olması durumunda en kısa zamanda İl Çevre ve
Orman Müdürlüğüne haber verilmesi veya getirilmesi,

7)Doğal olmayan leylek ölümlerinin acilen İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi,
Bu kararların Merkez İlçede bulunan belde ve köylere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce,
İlçelerde ise Kaymakamlıklarca duyurulmasına, Belediyeler ve Köy Muhtarlıklarınca kararın köy ve
belde ilan tahtalarına asılmasına oy birliği /oy çokluğu ile duyurulmasına karar verilmiştir.
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