
 Mahalli Çevre Kurulu 02.07.2007 günü saat 14.00'de, gündem maddeleri olan Baz İstasyonu, 

Emisyon İzni ve Deşarj 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 24.05.2007 tarih ve 39244- 27987- 

6323 sayılı yazısında, Çalıştepe Mevkii Orman Gözetleme Evi Yanı Kemer / ANTALYA 

adresinde Yeni Dünya İletişim Hiz. A.Ş. tarafından Tv 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 Tv istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 50 watt olan bahse konu Tv istasyonunun belirtilen 

adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.05.2007 tarih ve 40569- 28909- 

6556 sayılı yazısında, Meder Otel Merkez Mah. Barış Manço Cad. No:10 Kemer / 

ANTALYA adresinde Avea 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 3,70- 7,80- 12,36 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 01.06.2007 tarih ve 41857- 29668- 

6834 sayılı yazısında,  Neşet Alanı Mevkii Pafta AV24B.20-A.0 Parsel:1115 Çavuşköy 

Beldesi Kumluca /ANTALYA adresinde Avea 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 gerek li izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,47 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 31.05.2007 tarih ve 41462- 29433- 

6741 sayılı yazısında, Sülekler Köyü Palamut Mevkii Ada No:22 Parsel No:1 Varsak Yaylası 

Korkuteli  / ANTALYA adresinde Avea 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 9,55- 12,02 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 



5. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 31.05.2007 tarih ve 41467- 29436- 

6743 sayılı yazısında, Elmalı Yuva Yolu Üzeri 4127 Parsel Üyücek Altı Hergele Yolu Üzeri 

Yuva-Elmalı / ANTALYA adresinde Avea 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 7,24- 8,13 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 01.06.2007 tarih ve 41854- 29665- 

6833 sayılı yazısında, Gündoğan Mah. 3.Sok. No:24 Tilkilik Tepe Geçidi Elmalı  / ANTALYA 

adresinde Avea 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 11,48 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 01.06.2007 tarih ve 41859- 29670- 

6835 sayılı yazısında, Yeni Mah. Katıyalı Mevkii 92.Ada 96. Parsel Elmalı Sanayi Arkası 

Elmalı / ANTALYA adresinde Avea 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 10,47 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.05.2007 tarih ve 40558- 28898- 

6548 sayılı yazısında, First Beach Otel Tarım Kredi Kooperatifi Karşısı Kızılot Kasabası 

Manavgat / ANTALYA adresinde Avea 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.  Side Müze Müdürlüğünün 

13.06.2007 tarih ve 462 sayılı yazısında, anılan adreste bulunan taşınmazın herhangi bir sit 

alanı içinde kalmadığından 2863 sayılı yasa yönünden GSM Baz istasyonu kurulmasında bir 

sakınca olmadığı belirtilmiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 9,12- 11,48 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

  

9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.05.2007 tarih ve 40561- 28901- 

6551 sayılı yazısında, Eski Manavgat Antalya Cad. No:2 Çolaklı PTT Binası (TT Kulesi) 

Çolaklı / ANTALYA adresinde Avea 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. Side Müze Müdürlüğünün 

13.06.2007 tarih ve 462 sayılı yazısında, anılan adreste bulunan taşınmazın herhangi bir sit 

alanı içinde kalmadığından 2863 sayılı yasa yönünden GSM Baz istasyonu kurulmasında bir 

sakınca olmadığı belirtilmiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 11,48 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.05.2007 tarih ve 40570- 28910- 

6557 sayılı yazısında, Adnan Menderes Bulvarı Necati Atık Kavşağı 503 Sok. No:1 Side 

Manavgat / ANTALYA adresinde Avea 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.  Side Müze Müdürlüğünün 

13.06.2007 tarih ve 462 sayılı yazısında, anılan adreste bulunan taşınmazın herhangi bir sit 

alanı içinde kalmadığından 2863 sayılı yasa yönünden GSM Baz istasyonu kurulmasında bir 

sakınca olmadığı belirtilmiştir.  

 

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. 

  

11. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.05.2007 tarih ve 37768- 26939- 

6027 sayılı yazısında, Elaqalitiy Resort İskele Mevkii 480 Parsel Belek Serik / 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 11,74 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

12. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.05.2007 tarih ve 40571- 28911- 

6558 sayılı yazısında, Alan Cad. Akınlar Mah. Anadolu Hastanesi Kadriye / ANTALYA 

adresinde Avea 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, 12.07.2001 tarih ve 24460 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 10 KHz-60GHz Frekans Bandında 

Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elwektromanyetik Alan 

Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında 

Yönetmelik’in 21. Maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamındaki sabit telekomünikasyon 

cihazlarının teşhis ve tedavi hizmetleri yürütülen sağlık kuruluşları civarında kurulması 

halinde sağlık kuruluşlarındaki cihazları etkilememesi bakımından, bina içinde 

oluşturacağı ortamın toplam elektrik alan şiddet değeri 3V/m’yi geçmeyecektir. Bu 

alanlardaki ölçümler; ölçümü etkileyecek diğer elektronik cihazlar kapalı tutularak 

yapılacaktır.” denilmektedir. Söz konusu Yönetmelikteki koşulu sağlaması kaydı ile 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 1,15- 5,70- 11,38 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

13. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 31.05.2007 tarih ve 41460- 29431- 

6740 sayılı yazısında, İskele Mevkii Clup Alibey ve İçkale Otel Yanı Adem ile Havva Oteli 

Belek / ANTALYA adresinde Avea 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 ilgi li kurumlardan gerekli izinlerin 

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 1,07- 2,45- 6,19- 12,36 watt olan bahse konu baz 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

 

14. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.05.2007 tarih ve 37765- 26936- 

6024 sayılı yazısında, Akçaisa Mah. Eşebeleni Mevkii 2781 Parsel Hisarçandır Köyü / 

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 görü lmemiştir. 

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 14,13 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

15. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.05.2007 tarih ve 40568- 28908- 

6555 sayılı yazısında, Merkez İlçe, Çağlayan Mah. 2043 Sok. Mavitur-1 Sitesi No:12 B Blok 

Lara Çağlayan / ANTALYA adresinde Avea 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 10,47 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

16. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 01.06.2007 tarih ve 41848- 29659- 

6831 sayılı yazısında, Merkez İlçe, Etiler Mah. Adnana Menderes Bulvarı Sami Kaya İş 

Merkezi No:37 / ANTALYA adresinde Avea 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 12,36- 10,47 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 



17. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 04.06.2007 tarih ve 42090- 29802- 

6899 sayılı yazısında, Kültür Mah. Hürriyet Cad. 10714. Ada 10. Parsel Üzerindeki S.S. 

Aydınkent Yapı kooperatifi F-Blok / 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 belirtilen 

adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

18. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 05.06.2007 tarih ve 42703- 30197- 

7060 sayılı yazısında, Merkez İlçe, Aspendos Bulvarı Mehmetçik Mah. No:71 İşbankası 

Binası / ANTALYA adresinde Avea 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 0,50- 1,07 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

19. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.05.2007 tarih ve 40560- 28900- 

6550 sayılı yazısında, İstiklal Mah. Mehmet Aydın Cad. 20L-IB Pafta 89 Ada 48 Parsel 

Gazipaşa / ANTALYA adresinde Avea 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 10,47- 11,48 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

20. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.05.2007 tarih ve 40701- 28990- 

6622 sayılı yazısında, Büyükhasbahçe Mah. Küçükhasbahçe Cad. Hayaller Çıkmazı Gürler 

Camii Alanya / 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 belirtilen 

adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

21. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 01.06.2007 tarih ve 41995- 29750- 

6889 sayılı yazısında, D400 Antalya Alanya Karayolu Üzeri Büyükyer Mevkii İlay Alanis 

Otel Payallar Alanya / ANTALYA adresinde Avea 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 11,38 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir .  

 

22. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 01.06.2007 tarih ve 41993- 29748- 

6898 sayılı yazısında, Çobanlar Köyü Yukarı Mah. Mevkii Aydoğdu Tepesi 2.Pafta 581. 

Parsel Çobanlar Gazipaşa / ANTALYA adresinde Avea 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 8,71- 9,77 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

23. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 01.06.2007 tarih ve 41997- 29751- 

6890 sayılı yazısında, Göçük Köyü Eğrikorum Mah. 4.Pafta 274.Parsel Kırahmetler Gazipaşa  

/ ANTALYA adresinde Avea 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 8,71- 9,77 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

24. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 05.06.2007 tarih ve 42718- 30209- 

7065 sayılı yazısında, Bakılar Tepesi Mevkii Gazipaşa / ANTALYA adresinde Samanyolu 

Yay. Hiz. A.Ş. tarafından Tv 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 Tv istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12,5 watt olan bahse konu Tv istasyonunun belirtilen 

adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

25. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 04.06.2007 tarih ve 42314- 29967- 

6930 sayılı yazısında, Bektaş Mah. Seyir Terası Mevkii Alanya / ANTALYA adresinde CGS 

Tv ve Radyo Yay. Tic. A.Ş. tarafından radyo 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 radyo 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 1000 watt olan bahse konu radyo istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  



 

26. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 05.06.2007 tarih ve 42719- 30210- 

7066 sayılı yazısında, Bakılar Tepesi Mevkii Gazipaşa / ANTALYA adresinde Samanyolu 

Yay. Hiz. A.Ş. tarafından radyo 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 radyo 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 300 watt olan bahse konu radyo istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

27. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 01.06.2007 tarih ve 41847- 29658- 

6830 sayılı yazısında, Köprülü Beldesi Karaağaç Tepesi Güldere Mevkii Gündoğmuş/ 

ANTALYA adresinde Avea 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 8,71- 10,96 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. 

  

28. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 17.05.2007 tarih ve 36994- 26397- 

5784 sayılı yazısında, Demre Devlet Hastanesi Yanı Beymelek Beldesi Demre / ANTALYA 

adresinde TRT Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından radyo 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 radyo 

istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

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

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

29. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 24.05.2007 tarih ve 39242- 27985- 

6322 sayılı yazısında, Yeni Cami Mah. Ateş Pansiyon Üzeri Kaş / ANTALYA adresinde Yeni 

Dünya İletişim Hiz. A.Ş. tarafından Tv 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 Tv istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 50 watt olan bahse konu Tv istasyonunun belirtilen 

adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

30. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 31.05.2007 tarih ve 41458- 29430- 

6739 sayılı yazısında, Ulugöl Mah. Gedik Mevkii Bezirgan Köyü Belediye Su Deposu Arıtma 

Tesisleri Yanı Kaş- Kalkan / ANTALYA adresinde Avea 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 11,48 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

31. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 01.06.2007 tarih ve 41990- 29745- 

6887 sayılı yazısında, Gerenyalağı Mevkii Ethemler Cad. No:39 Pafta: P.22.B.23.A 

Parsel:179 Yeşilköy Kalkan-Kaş / ANTALYA adresinde Avea 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 9,55- 10,72 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

32. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 06.06.2007 tarih ve 43235- 30561- 

7163 sayılı yazısında, Şahin Tepesi Finike / ANTALYA adresinde D.S.İ. 13. Bölge 

Müdürlüğü tarafından Role Cihazı 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 Role Cihazının 

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.  

 

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

alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 25 watt olan bahse konu Role Cihazının belirtilen 

adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

33. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.06.2007 tarih ve 43954- 31052- 

7293 sayılı yazısında, Taşlıburun Mevkii Calista Luxury Resort Otel Belek / 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.  

 

34. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 14.06.2007 tarih ve 45680- 32223- 

7530 sayılı yazısında, Şirinyalı Mah. Lara Cad. 1539 Sok. No:2 Ada:5646 Parsel:8 / 

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 8,32 watt olan bahse konu baz istasyonunun 

belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. 



 

 

 EMİSYON İZNİ 
 

 

35. Emisyon İzni talebinde bulunan, Erberk Turizm İşletmeleri A Ş.’ ne ait olan, İlimiz Serik 

İlçesi, Belek Turizm Merkezi Çamlık Mevkii’nde 393 numaralı parsel üzerinde  faaliyette 

bulunan Cesar’s Resort Otel ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon 

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

görülmüştür 

 

36. Emisyon İzni talebinde bulunan, Akdeniz Beton San. Tic. İnş. A.Ş.’ ne ait olan, İlimiz 

Manavgat İlçesi Gündoğdu Beldesi, Didekteaşı Mevkii adresinde   faaliyette bulunan Akdeniz 

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

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

 

37. Emisyon İzni talebinde bulunan, Petrol Ofisi A.Ş.’ ne ait olan, İlimiz Hurma Köyü Sınırları 

içinde  faaliyette bulunan Akaryakıt Depolama (ihrakiye) Tesisi ile ilgili hazırlanan emisyon izni 

dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise “B grubu emisyon izni" 

verilmesi uygun görülmüştür. 

 

38. Emisyon İzni talebinde bulunan, Dörtel Tekstil Örme San. ve Tic.  A.Ş.’ ne ait olan, İlimiz 

Serik İlçesi, Belek  Beldesi sınırları içinde    faaliyette bulunan Adora Golf Resort Otel  ile ilgili 

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

grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür. 

 

39. Emisyon İzni talebinde bulunan, Petrol Ofisi A.Ş.’ tarafından kiralanarak işletilen İlimiz 

Havaalanı bünyesinde faaliyette bulunan Akaryakıt Depolama (ihrakiye) Tesisi  ile ilgili 

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

grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür. 

 

  

 DEŞARJ İZNİ 
 

40. Deşarj  İzni talebinde bulunan, Hüseyin Ayan’a ait olan, İlimiz Gazipaşa İlçesi, Karalar Köyü, 

Delice Çayı Mevkii adresinde   faaliyette bulunan  ve çıkış suyunun Delice Çayına veren, 

Hüseyin AYAN Kum Çakıl Ocağı Yıkama Eleme Tesisi ile ilgili hazırlanan Deşarj  izni 

dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise Deşarj İzni  verilmesi 

uygun görülmüştür. 

 

 

 TIBBİ ATIK İMHA ÜCRETİ 

 

41. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 8. maddesince tıbbi atık toplama ve taşıma bedelinin 

belirlenmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün  12.06.2007 tarihli ve 3312 sayılı yazılarına 

istinaden  konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşan alt komisyonun 21.06.2007 tarihli 

toplantı tutanağına göre; Tıbbi Atık Toplama ve Bertaraf ücretinin 65 Ykr/Kg+KDV, Katı Atık 

Depolama alanında sterilzasyon yöntemiyle bertarafı durumunda 95 YKr/Kg +KDV olarak, 

Kemer bölgesinde ise 1,1 YTL/Kg+KDV  olarak uygulanmasına oy çokluğu ile karar 

verilmiştir. Ancak Komisyon üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanlığının elemanı  toplama 

ve bertaraf ücretinin 0.70 YTL /Kg olmasını, GATAB üyesi ise 1.25 YTL7Kg olarak 

belirlenmesini talep etmiş, karar  MÇK  üyelerinin takdirine bırakılmıştır . 

 MÇK Kurulu’nca,   Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 8. maddesi gereği, tıbbi 

atık toplama ve taşıma bedeli olarak 2006 yılı için belirlenen fiyatların, 2007 yılında da  

uygulanmasına   oy birliği ile karar verilmiştir.  
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         Fahrettin  AYDIN                       Bahri KAPLAN                Hüseyin KARACA 

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

 

 

 

 

 

           R. Ahmet  TAŞIR                         Osman YILDIZ              BİLAL DURU 

      İl Emniyet Müdürlüğü              ASAT Genel Müdürlüğü      İl Jandarma Komutanlığı 

 

 

 

 

    Meral YILMAZ                               İbrahim KİBAR        Mustafa BALKIÇ      

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

 

 

 

 

 

        Mehmet KARAKAŞ                          Müge ERPERK                                  Anıl IŞILDAĞ        

     Milli Eğitim Müdürlüğü        D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü         Antalya Ticaret ve Sanayi Odası                               

 

 

 

 

          Öztürk KOÇAK 

             Defterdarlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


