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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi/Saati : 19.02.2019/10:30
Toplantı Sayısı
: 186
MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI
A. 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 23/ç
gereği inşaat faaliyetlerinin akşam (saat 19:00 – 23:00 arası) ve gece (saat 23:00 –
saat 07:00 arası) zaman diliminde de sürdürülmesi ile ilgili dosyaların
görüşülmesi,
1. Avcılar İlçesi, Üniversite Mah. Yeniyuva Sok. No:4/3, 10-11 pafta, 0 ada, 22777
parsel adresinde bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi 200 yataklı ek bina inşaatı
faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, ince imalat
işleri, malzeme nakli ve beton dökümü işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında
gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle
yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin
güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar
yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu
zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının
giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere
19.02.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
2. Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Genel Altyapı, Sanat Yapıları ve Yol İnşaatları işi
kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden
dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli,
ince imalat işleri, malzeme nakli ve beton dökümü işlerinde (akşam ve gece
çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık
çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla
taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline
karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevrenin
kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve
şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla)
kullanılmak üzere 19.02.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni
verilmesine,
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3. Fatih İlçesi, Alemdar Mah., Yerebatan Cad. No:1, Yerebatan Sarnıcı Restorasyon
Şantiye Ofisi, 37 ada, 29 parsel adresinde bulunan Yerebatan Sarnıcı Restorasyon
ve Çevre Düzenleme İnşaatı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz
trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara
uymak kaydıyla hafriyat nakli, ince imalat işleri, malzeme nakli ve beton dökümü
işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından
dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından
kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme
ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin
alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin
kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 19.02.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00
arası çalışma izni verilmesine,
4. Fatih İlçesi, Beyazıt Meydanı ve çevresi adresinde bulunan Beyazıt Meydanı
Çevre Düzenleme inşaatı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini
olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak
kaydıyla hafriyat nakli, malzeme nakli ve beton dökümü işlerinde (akşam ve gece
çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık
çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla
taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline
karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevrenin
kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve
şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla)
kullanılmak üzere 19.02.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni
verilmesine,
5. Beyoğlu İlçesi, Kuloğlu Mah. Ayhan Işık Sok. No:13, 25 pafta, 476 ada, 12 parsel
adresinde bulunan restorasyon ve güçlendirme kapsamındaki inşaat faaliyetine
şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte
belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, ince imalat işleri, malzeme
nakli ve beton dökümü işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır
değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması,
şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca
dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme
çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının
oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve
çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere
19.02.2020 tarihine kadar saat 05:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
6. Eyüpsultan İlçesi, Işıklar Mah., Ege Sok. No:5/2, 0 ada, 531 parsel adresinde
bulunan İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Projesi kapsamındaki inşaat
faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
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yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla ince imalat işleri, malzeme
nakli ve beton dökümü işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır
değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması,
şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca
dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme
çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının
oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve
çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere
19.02.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
7. Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mah. Çiğdem Sok. No:1, 61 pafta, 235 ada, 15 parsel
adresinde bulunan üniversite binası yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi
gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen
sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, ince imalat işleri, malzeme nakli ve
beton dökümü işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri
aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye
sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca
dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme
çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının
oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve
çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere
19.02.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
8. Kadıköy İlçesi, Eğitim Mahallesi, Kasr-ı Ali Caddesi, Beyza Sokak, No:1, 283
pafta, 3038 ada, 23 parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı
kapsamındaki inşaat faaliyetine 13.02.2018 tarih ve 174 sayılı İl Mahalli Çevre
Kurulu Kararı Madde 10 ile 19.00-07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin,
ilgilisinin uzatma talebine istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz
etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla
hafriyat nakli, beton dökümü, ince imalat işleri ve malzeme nakli işlerinde (akşam
ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık
çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla
taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline
karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevrenin
kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve
şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla)
kullanılmak üzere 19.02.2020 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına,
9. Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mah., 1401 ada 20 parsel,1408 ada 3 parsel, 1409 ada
1,4 parseller adresinde bulunan konut ve ticari ünite yapımı kapsamındaki inşaat
faaliyetine 13.02.2018 tarih ve 174 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 18
ile 19.00-07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine
istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
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yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü,
ince imalat işleri ve malzeme nakli işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında
gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle
yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin
güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar
yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu
zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının
giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere
19.02.2020 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına,
10. Sancaktepe İlçesi, Abdurrahmangazi Mah. Alparslan Cad. No:2, 5 pafta, 1991
parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat
faaliyetine 16.01.2018 tarih ve 173 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.
14 ile 19.00-01.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine
istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla beton dökümü, ince imalat
işleri ve malzeme nakli işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır
değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması,
şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca
dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme
çalışmalarının yapılması,
çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının
oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve
çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere
19.02.2020 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına,
11. Şişli İlçesi, Merkez Mahallesi, Akar Caddesi Huzur Sokak Bomonti Arkası Sokak
Duci Sokak 167 pafta 1740 ada 9 parsel adresinde konut ve ticari alan yapımı
kapsamındaki inşaat faaliyetine 13.02.2018 tarih ve 174 sayılı İl Mahalli Çevre
Kurulu Kararı Madde 14 ile 21.00-07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin,
ilgilisinin uzatma talebine istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz
etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla
hafriyat nakli, beton dökümü, ince imalat işleri ve malzeme nakli işlerinde (akşam
ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık
çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla
taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline
karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevrenin
kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve
şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla)
kullanılmak üzere 19.02.2020 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına,
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B. 22/01/2019 tarihinde toplanan 185 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulunda; inşaat
faaliyetlerine verilen akşam ve gece çalışma izinlerinin son geçerlilik tarihlerinin
düzeltilmesi talebi,
22/01/2019 tarihinde toplanan 185 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulunda; inşaat faaliyetlerine
verilen akşam ve gece çalışma izinlerinin; sehven 22/01/2019 olarak yazılan son geçerlilik
tarihlerinin 22/01/2020 olarak düzeltilmesine,
C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel
Müdürlüğü Plan Proje Yatırım Dairesi Başkanlığına ait 14/02/2019 tarih ve
E.20190081223 sayılı yazısında; planlanmakta olan Ambarlı ve Ataköy İleri
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi sahası sınırları içerisinde “Ambarlı ve Ataköy Atık
Yakma Tesisleri” projeleri için yer seçimi uygunluğuna ilişkin alınan 18/12/2018
tarih ve 184 sayılı MÇK kararının yenilenmesi talebi,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü
Plan Proje Yatırım Dairesi Başkanlığına ait 14/02/2019 tarih ve E.20190081223 sayılı
yazısında; planlanmakta olan Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
sahası sınırları içerisinde “Ambarlı ve Ataköy Atık Yakma Tesisleri” projeleri için Mahalli
Çevre Kurulu Kararı istendiği, 18/12/2018 tarih ve 184 sayılı MÇK karar metninde söz
konusu projelerin yer seçiminin uygunluğunun belirtildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 23/01/2019 tarih ve E.81177 sayılı yazısında bahse
konu MÇK karar metninde “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 6.maddesi
çerçevesinde yer seçiminin uygunluğu” ifadesinin geçmemesi sebebi ile MÇK kararının
yenilenmesinin talep edildiği ifade edilmektedir. Ayrıca; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 25/01/2019 tarih ve E.18535 sayılı yazısında; atık
yakma tesislerinin kurulmasının planlandığı alanlar ile ilgili Bakanlığa sunulan MÇK
kararlarında ilgili mevzuat olan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde
değerlendirme yapılması ve proje adında “atık yakma tesisi” ifadesinin yer alması
gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda; 18/12/2018 tarih ve 184 sayılı MÇK kararının,
“Ambarlı Atık Yakma Tesisi” ve “Ataköy Atık Yakma Tesisi” için; söz konusu
projelerin kurulmasının planlandığı alan ile ilgili Atıkların Yakılmasına İlişkin
Yönetmelik çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde ilgili yönetmelik 6. maddesi
uyarınca yer seçimlerinin uygun olduğuna, şeklinde yenilenmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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Günay ÖZTÜRK
Vali a.
Vali Yardımcısı
Başkan

Hacı Mehmet GÜNER
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
İl Müdürü

Naci SAĞMAN
İ.B.B.
Çevre Koruma
Müdür Yrd.

KATILMADI
İl Emniyet Müdürlüğü
Şube Md.

İlyas NASIROĞLU
İl Jandarma Komutanlığı
Trf. Işl. Asb.

Ayşegül ÖLGEY
TOPÇU
İstanbul Deftardarlığı
Muhasebe Md. Yrd.

Dinçer TUNA
Milli Eğitim İl
Müdürlüğü
Şube Müdürü

Dr. Gülşen KAPSAL
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü
Doktor

Hatice KARABULUT
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme 1. Bölge
Müdürlüğü
Mühendis

Ayşenur DULDA
Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü
Biyolog

Şehla Şebnem
YARDIMCI
İl Nüfus ve
Vatandaşlık
Müdürlüğü
Pasaport Şefi

Aysun TUNCER
Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü
Çevre Yüksek Mühendisi

M. Kutup ŞEVLİ
Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı- Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu
Şube Müdürü

KATILMADI
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü

KATILMADI
İstanbul Sanayi
Odası

Berkant KORKMAZ
Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü- Doğa
Koruma ve Milli Parklar
Mühendis
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KATILMADI
İstanbul Ticaret Odası

Sinem GÖKÇELİ
Sahil Güvenlik
Marmara ve Boğazlar
Komutanlığı
Çevre Mühendisi

Mustafa METE
Diyanet İşleri
Başkanlığı İstanbul
İl Müftülüğü
Şube Müdürü
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Esen BİLBAY
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü
Çevre Mühendisi

