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Konu :Baz İstasyonlarının Yer Seçimi ve Ruhsatlandırılmasına ilişkin (Yönetmelik).
Meclis üyeleri Selim ŞAHİN ve Hasan Erden ÖZDEN’in önerisi;
Bildiğimiz gibi baz istasyonları çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Bunların başında sağlık sorunu
gelmektedir. Baz istasyonlarının sağlık sorunu oluşturmasına rağmen; yetkiler yerel
yönetimlerden alınarak merkezi idare yetkilendirilmiştir. Yerel yönetimler sadece imara
aykırılık durumunda müdahale edebilmektedir.
Buna rağmen halkımız için hayati önem arz eden bir konuda duyarsız kalmamız
mümkün değildir. Bu amaçla ilçemizde oluşan baz istasyonu ile ilgili sorunları bundan böyle
baz istasyonları engellenerek halkımızın sağlığının korunması için gerekli kararların alınmasını
arz ederim. Denilmekle konu meclisimizde gündem dışı öneri oy birliği ile kabul edilerek
gündem maddesine alınmıştır.
406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 35.Maddesi: “Elektronik haberleşmeyle
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 şartıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu ve
İmar Kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı
kullanma iznine tâbi değildir.” Hükmünü dayanılarak belirlenen baz istasyonu yerleri ile ilgili
13 Ekim 2009 tarihli ve 27375 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin
01.10.2009 günlü kararına göre; Telgraf ve Telefon kanununda yer alan BAZ
İSTASYONLARI
İLE
İLGİLİ
HÜKMÜN
İPTALİ
VE
YÜRÜRLÜĞÜNÜN
DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. İlçe sınırlarımız içerisinde baz istasyonu
yerlerinin belirlenmesi konusunda herhangi bir kriterin bulunmaması sebebi ile ileride
yaşanabilecek
problemlerin
önüne
geçilebilmesi
için
çözüm
olarak
“BAZ
İSTASYONLARININ YER SEÇİMİ VE RUSATLANDIRILMASINA ”İlişkin Yönetmelik
oluşturulması konusunun yapılan görüşmeler sonucunda;
MADDE 1.
İşbu Yönetmelik 5393 sayılı yasanın 18’nci maddesinin (m) bendine dayalı olarak
Hazırlanmıştır.
MADDE 2.
Baz İstasyonu: İyonlaştırıcı olmayan ışınım yayan sabit veya mobil Elektronik iletişim araçları
ile müştemilatın.
Kullanıcı: İyonlaştırıcı olmayan ışınım yayan elektronik iletişim araçları ile müştemilatının
kullanmak suretiyle yayınım yapan GSM Operatörlerini, ifade eder.
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MADDE 3.
Kullanıcı Bilgi ve İletişim Teknoloji Kurumunca verilecek ruhsat örneği ile kendi GSM
Operatörü için zorunluluk arz eden alanları da bir kroki ile belirtmek suretiyle başvurarak yer
seçimi talebinde bulunacaktır.
MADDE 4.
3914 sayılı yasa kapsamındaki yapı ve eklentileri için ruhsat belgesi, bunların dışında kalan
yapılar için izin belgesi ilgili Belediye Meclisince belirlenen ücret ödendikten sonra düzenlenir.
MADDE 5.
İyonlaştırıcı olmayan ışınım yayan elektronik iletişim araçları veya müştemilatı eğitim
kurumları, Okul, Kreş, Ana Okulları, Sağlık Kuruluşları, Huzurevi ve Kamu Hizmetlerine
tahsis edilmiş kamu binaları gibi toplu yaşam alanlarının kuş uçuşu 100 metreye yakın
kurulamaz.
MADDE 6.
Kullanıcı, meskûn mahallelerde cihazların Bilgi ve İletişim Teknolojileri kurumunca
belirlenen sertifikalarda yer alan güvenlik mesafelerinin iki katı mesafe içerisinde yer alan her
yöndeki kat maliklerinin muvafakatini almak zorundadır.
MADDE 7.
Trafolar ve elektrik direkleri üzerine baz istasyonu ve müştemilatı takılmaz.
MADDE 8.
Yeşil alan olarak tahsis edilmiş veya yeşil alana terk edilmiş alanlar, yol ve yol gövdesinde
kalan yeşil alanlarla bu alanların bağlı olduğu Belediyelerden izin almak zorundadır.
MADDE 9.
Baz istasyonları ve müştemilatları mahalledeki imar durumunun mahya yüksekliğinden en az
altı metre yukarısına takabilecektir.
MADDE 10.
Bu yönetmelik hükümlerini ilgili Türkeli Belediyesi yürütür.
Hazırlanan 10 maddelik Yönetmeliğin Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.
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