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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi/Saati : 21.05.2019/10:00
Toplantı Sayısı
: 189
MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI
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) Kadıköy İlçesi, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, 1229 ada, 83 parsel
adresinde bulunan üniversite derslik binaları yapımı kapsamındaki inşaat
faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton
dökümü, malzeme nakli ve ince imalat 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 21.05.2020 tarihine kadar
saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
2) Başakşehir İlçesi, Kayaşehir Mah. Kayaşehir Bulvarı. No:71, 443 ada, 55
parsel, 975 ada, 1 parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı
kapsamındaki faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden
dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli,
beton dökümü, malzeme nakli ve ince imalat 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 21.05.2020 tarihine kadar
saat 19:00-00:00 arası çalışma izni verilmesine,
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3) Fatih İlçesi, Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:24, 25 pafta, 417 ada, 25
parsel adresinde bulunan restorasyon kapsamındaki inşaat inşaat faaliyetine
şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte
belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme
nakli ve ince imalat 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 21.05.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine,
4) Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Tophane İskele Cad. No:8,
120 pafta, 64 ada, 23 parsel adresinde bulunan otel yapımı kapsamındaki inşaat
faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton
dökümü, malzeme nakli ve ince imalat 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 21.05.2020 tarihine kadar
saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine,
5) Esenyurt İlçesi, Koza Mahallesi, 642 ada, 6 parsel ve Başakşehir İlçesi,
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, 490 ada, 4 parsel, 6 parsel ve 632 ada, 3 parsel
adresinde konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine,
10.04.2018 tarih ve 177 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.21 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, malzeme nakli ve ince imalat
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
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ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 21.05.2020 tarihine kadar
çalışma izninin uzatılmasına,
6) Beykoz İlçesi, Acarlar Mah, Çubuklu Çiftlik Yolu Cad. No:4-6, 3 pafta, 10-11
Parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine,
26.06.2018 tarih ve 179 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.4 ile
19.00-00.00 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, malzeme nakli ve ince imalat
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 21.05.2020 tarihine kadar
çalışma izninin uzatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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