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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 
 

 

Toplantı Tarihi/Saati : 26.11.2019/10:30 

Toplantı Sayısı   : 195 

 

 

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) Beyoğlu İlçesi, Şahkulu Mah. Meşrutiyet Caddesi  ‘’Eyüp Meydanı ve Çevre 

Yolları Düzenleme İnşaatı İşi’’ 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 

26.11.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

2) Sarıyer İlçesi,Mirgün Mah., 154 ada, 132 parsel adresinde bulunan’’İstanbul 

Teknik Üniversitesi İleri teknolojileri Merkezi ve Otomotiv Teknokenti Binası’’ 

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 26.11.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 
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3) Sarıyer  İlçesi, Maslak  Mahallesi, Hadımkoru Yolu Cad.  No: 34/1, 10640 ada, 

2 parsel adresinde bulunan özel okul 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 

26.11.2020 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

4) Beyoğlu  İlçesi, Katip Mustafa Çelebi  Mahallesi, İstiklal Cad.  No: 57, 20 pafta, 

457 ada, 5 parsel adresinde bulunan ticari alan 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 26.11.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

5) Esenler İlçesi, Oruç Reis  Mahallesi, 1. Bölge 1. Kısım  Cad.  No: 2, 7 pafta, 

1660 ada, 1 parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyeti 

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 

26.11.2020 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

6) Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Merkez Mah., İslambey Cad., No:150-130-132-

134-136-148-146-144-142 ,1947 ada,8 parsel adresinde bulunan konut ve ticari 

alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyeti faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 
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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 26.11.2020 tarihine kadar saat 

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

7) Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Merkez Mah., Bulut Sokak Mehmet Akif Çok 

Programlı Anadolu Lisesi Fore Kazık İnşaatı yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli 

işinde(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 26.11.2020 tarihine kadar saat 

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

8) Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mah., Üsküdar-İçerenköy Yolu Cad.,No:9 ,200 pafta, 

785 ada, 106 parsel, Şehit İsmail Öz Cad., No:35, 200 pafta,785 ada, 107 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, 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 

26.11.2020 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

9) Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, Muallim Naci Caddesi, 6 pafta, 169 ada, 

25 parsel adresinde otel yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 16.10.2018 tarih 

ve 182 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.14  ile 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, malzeme nakli işlerinde kullanılmaz üzere 
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(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) 26.11.2020 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

10) Beşiktaş  İlçesi,Akat  Mahallesi,Selçuklar Sokak, No:24, 2011 ada ve 272  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.8 ile 

19.00-23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebinin bir 

sonraki il mahalli çevre kurulu toplantısında görüşülmesine, 

11) Beyoğlu İlçesi, Kılıç Ali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, 2498 ada, 

72,73,74 parseller ve Kemankeş Kara Mustafapaşa Mahallesi, 78 ada, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 parseller adresinde kuruvazer liman terminali, otel, ofis ve ticari alan 

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

Çevre Kurulu Kararı Madde A.22 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) 26.11.2020 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

12) ‘’Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler 

Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri’’ kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

16.01.2018 tarih ve 173 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.8 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 



 

 

 T.C. 
İSTANBUL VALİLİĞİ 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
 

 

 
                                                                         

 

 Barbaros Bulvarı No  : 137  34349 Balmumcu  Beşiktaş  -  İSTANBUL    Elektronik Posta  :İstanbul@csb.gov.tr  
 Tel : (0212) 318 41 00 / 4295       Fax:(0212) 288 68 92 

   

ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması 

şartıyla) 26.11.2020 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

13) Üsküdar İlçesi, Hakimiyeti Milliye Cad. Otopark Sok. adresinde bulunan 

Üsküdar Hakimiyeti Milliye Çarşısı ve Zeminaltı Otopark İnşaatı kapsamındaki 

inşaat faaliyetine, 31.07.2018 tarih ve 180 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde 21 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 (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) 26.11.2020 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

14) Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, Cendere Cad. No:13/2 10633 pafta, 10 parsel 

adresinde bulunan ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 07.02.2017 

tarih ve 163 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 1.h 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) 26.11.2020 tarihine 

kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

15) '’Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı İnşaat ve Elektromekanik 

Sistemler Temin,Montaj ve İşletmeye Alma İşleri’’ kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 27.11.2018 tarih ve 183 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 

A.18 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 
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ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması 

şartıyla) 26.11.2020 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

16) Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi, 564. Sok., No:2-4A, 1001 ada, 14 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.6 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) 26.11.2020 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

17) Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mah. Keser Sok. No:2-4-6-8-10, K-114 pafta, 3260 ada, 

11-12 parsel, Derka Sok., No:18, K-114 pafta, 3260 ada, 16 parsel, Halıcıoğlu 

Okmeydanı Cad., No:13, K-114 pafta, 3260 ada, 16 parsel, Örnektepe Mah., 

Halıcıoğlu Okmeydanı Cad. No:19, K-114 pafta, 3260 ada, 15 parsel,  Mercan 

Sok. No: 32-36-38, K-114 pafta, 3260 ada, 13 parsel, Örnektepe Mah. Derka 

Sok. No:23, K-114 pafta, 3260 ada, 13 parsel  adresinde bulunan konut, ticari 

alan, dini tesis ve otopark yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 19.03.2019 

tarih ve 187 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 3 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 (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) 26.11.2020 tarihine 

kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

18) Kartal İlçesi, Orhantepe Mah. Üsküdar Cad. No:230, G22A09D4B pafta, 12519 

ada, 512 parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki 

inşaat faaliyetine, 04.10.2018 tarih ve 177 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde A.15 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 
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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) 26.11.2020 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

19) Maltepe İlçesi, Soğanlık Mah. Tugay Yolu Cad. No:22, 16249 ada, 18 parsel, 

Kartal İlçesi, Hacılar Cad. No:90, 10507 ada, 702 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.11 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) 26.11.2020 tarihine 

kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

20) Kadıköy ilçesi, Dumlupınar Mahallesi,Yavuz Sokak,No:26, Yazıcalar Sokak, 

No:23D, Kemallettin Sokak, No:25/1-25/2,187 pafta, 3418 ada, 5 

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.24 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) 26.11.2020 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

21) İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İadresi 

denetiminde, İstanbul Asya Bölgesi 4. Kısım Müteferrik Atık Su,Yağmur Suyu 

Kanalı ve Tünel İnşaatı İşi kapsamında yapımı devam eden Göztepe köprülü 

kavşağı mevkiinde Kurbağalıdere ıslahı E-5 geçişi ve E-5’e paralel kısım 

çalışmaları kapsamındaki inşaat faaliyetine, 31.07.2018 tarih ve 180 sayılı İl 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 18 ile 19.00-07.00 saatleri arası verilen 
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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) 26.11.2020 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

22) Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, 888 ada, 2,3,4,5 

parsel adresinde otel kongre merkezi, ofis, dükkan, spor salonu ve şehir parkı 

yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 26.06.2018 tarih ve 179 sayılı İl Mahalli 

Çevre Kurulu Kararı Madde A.19 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) 26.11.2020 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

23) Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, Cendere Caddesi, No: 16, 0 ada,12692 

parsel adresinde konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 16.10.2018 tarih 

ve 182 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.15 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) 26.11.2020 tarihine 

kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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