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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 
 

 

Toplantı Tarihi/Saati :01.10.2019/10:30 

Toplantı Sayısı   :194 

 

 

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, Feneryolu Mahallesi, Dosthane Sok., No:5, 150 pafta,2399 ada, 374 

parsel adresinde bulunan kütüphane,misafirhane,yurt binası ve kapalı otopark 

yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine,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 01.10.2020 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

2. Esenler İlçesi, Oruç Reis Mahallesi 1656 ada 1 ve 2 parsel, 1667 ada 1 ve 2 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 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 01.10.2020 tarihine 

kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

3. Esenler İlçesi,Oruç Reis Mah., 1659 ada 1 parsel,1658 ada 1 parsel,1663 ada 1 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, şehir 
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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 01.10.2020 tarihine 

kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

4. Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Nutuk  Sok., No:2, 4009 ada,4 parsel adresinde 

bulunan okul,yurt ve spor salonu yapımı  kapsamındaki inşaat faaliyetine, 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 01.10.2020 tarihine 

kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

5. İstanbul Avrupa Yakası ‘’Avrupa Bölgesi İçmesuyu Tünel İnşaatı’’ yapımı 

kapsamındaki inşaat faaliyetine, 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 01.10.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

6. Bahçeşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım  Mahallesi,G3006 Cad., No:5, 110 ada, 1 

parsel adresinde konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 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 
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alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin 

kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 01.10.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 

arası çalışma izni verilmesine, 

7. Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, Olimpiyat Bulvarı, 1356 ada, 1 ve 2 parsel 

adresinde bulunan İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü (Şehir Hastanesi) yapımı 

kapsamındaki inşaat faaliyetine, 12.12.2017 tarih ve 172 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde A.27 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 

(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) 

01.10.2020 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

8. Beylikdüzü  İlçesi, Kavaklı Mahallesi,Yeşilyurt Caddesi,No:17/2 ,G21A04A4B 

Pafta, 307 ada, 12 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.1 ile 19.00-23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma 

talebine istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (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) 

01.10.2020 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

9. İstanbul Anadolu Yakası ‘Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu İnşaat ve 

Elektromekanik Sistemler Temin,Montaj ve İşletmeye Alma İşleri ‘’ işi 

kapsamındaki inşaat faaliyetine, 11.09.2018 tarih ve 181 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde A.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 (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) 

01.10.2020 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 
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10. Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, Tepeüstü Sokak, 1353 ada, 4 parsel, 1352 ada, 11 

parsel, 380 ada, 84 parsel adresinde konut ve ticari alan yapımı kapsamında inşaat 

faaliyetine, 16.10.2018 tarih ve 182 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 

A.9 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 (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) 01.10.2020 tarihine kadar 

çalışma izninin uzatılmasına, 

11. Kadıköy  ilçesi, Acıbadem Mahallesi,Şeyh Galip Sokak ,No:13,13/1,4/1,4/2,1222 

ada,53 ve 54 parsel,adresinde bulunankonut ve ticari alan yapımı kapsamındaki 

inşaat faaliyetine, 08.05.2018 tarih ve 178 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde B.11 ile 19.00-23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma 

talebine istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (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) 

01.10.2020 tarihine kadar 19:00-24:00 olacak şekilde çalışma izninin uzatılmasına, 

12. Beyoğlu İlçesi, Şahkulu Mahallesi, Şahkulu Bostan Sok., No:8/2, 38 pafta, 284 ada, 

34 ve 104 parsel adresinde bulunan  Özel Alman Lisesi spor salonu ve çok amaçlı 

salon yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 27.11.2018 tarih ve 183 sayılı İl 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.4 ile 19.00-22.00 saatleri arası verilen 

çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine istinaden şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla (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) 01.10.2020 tarihine kadar 19:00-23:00 olacak şekilde çalışma 

izninin uzatılmasına, 

13. Beykoz İlçesi,Kavacık  Mahallesi,Atatürk Caddesi, No:40, 16 pafta,37 ada,84 parsel 

adresinde bulunan üniversite ek binaları yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

11.09.2018 tarih ve 181 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.4 ile 19.00-
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07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine istinaden şehir 

içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla (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) 01.10.2020 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

14. Eyüp İlçesi, Güzeltepe Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, 251 pafta, 859 ada, 129 

parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

11.09.2018 tarih ve 181 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.23 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 (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) 01.10.2020 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

15. Maltepe ilçesi, Çınar Mahallesi,Kadir Has Caddesi,No:55 A-B-C-D-E, 16773 ada, 2 

parsel, Yeşiltepe Sokak ,No:42-44A-B-C-D, Rıfkı Tongsir Caddesi, No:113-A-B-C-

D-E-F-G-H-I-JK, 16772 ada, 1 parsel, No:115, 16771 ada, 1 parsel adresinde 

bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 16.10.2018 tarih 

ve 182 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.10 ile 19.00-23.00 saatleri 

arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine istinaden şehir içi gündüz 

trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 

uymak kaydıyla (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) 01.10.2020 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

16. Kadıköy İlçesi,Dumlupınar Mahallesi, Çeşme Sok.,No:24, 3415 ada, 9 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

16.10.2018 tarih ve 182 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.17 ile 19.00-

07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine istinaden şehir 

içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 
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sınırlamalara uymak kaydıyla (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) 01.10.2020 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

17. Zeytinburnu İlçesi,Seyitnizam (Merkezefendi)  Mahallesi, 3284 ada, 55 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

10.04.2018 tarih ve 177 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.27 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 (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) 01.10.2020 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

18. 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 06.08.2019 tarih ve 193 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde A.13  ile 21.00-02.00 saatleri arasına çekilen çalışma izninin 

şantiye çevresinden gelen yoğun şikayetlere istinaden yapılan değerlendirme 

neticesinde çalışma izninin 19.00-22.00 saatlerine çekilmesine, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

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.  

 

 

Veli ŞENGÜL 

İl Emniyet Müdürlüğü 

             Şb. Md. Yrd. 
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İ. Hayati SELVİ 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl J. K. Yrd. 

 

 

 

 

Saadettin 

KUKARACI 

İstanbul Deftardarlığı 

Muhasebe Md. Yrd. 

 

Dinçer TUNA 

Milli Eğitim İl 

Müdürlüğü 

Şb. Md. 

 

 

Hüseyin ÖZYURT 

İstanbul İl  Sağlık 

Müdürlüğü 

Uzman Şb. Md. 

 

KATILMADI 

Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme 1. Bölge 

Müdürlüğü 

 

 

 

Songül GÜNDOĞDU 

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü 

Mühendis 

 

 

KATILMADI 

İl Nüfus ve 

Vatandaşlık 

Müdürlüğü 

 

 

Aysun TUNCER 

Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü 

Çevre Y. Müh. 

 

 

M. Kutup ŞEVLİ 

Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı- Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu 

Şb. Md. 

 

 

 

KATILMADI 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

 

 

   KATILMADI  

İstanbul Sanayi 

Odası 

 

 

KATILMADI  

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü- Doğa 

Koruma ve Milli Parklar 

 

 

KATILMADI 

İstanbul Ticaret Odası 

 

 

 

Dilek GÜNAYDIN 

Sahil Güvenlik 

Marmara ve Boğazlar 

Komutanlığı 

Mühendis 

 

Mustafa METE 

Diyanet İşleri 

Başkanlığı İstanbul 

İl Müftülüğü 

Şube Müdürü 

 

Esen BİLBAY 

İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü 

Çevre Mühendisi  

 


