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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 
 

 

Toplantı Tarihi/Saati : 28.01.2020/10:30 

Toplantı Sayısı   : 199 

 

 

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) Şişli İlçesi, Halil Rıfat Paşa Mah. İlhanlı Sok. No:5, 2152 ada, 200 parsel 

adresinde bulunan Darülaceze Kültürel ve Sosyal Tesis Projesi 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 28.01.2021 tarihine 

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

2) Ümraniye İlçesi, Finanskent Mah., Finans Cad.  No:2, 3328 ada, 1 parsel, No:8, 

3328 ada, 13 parsel, No:34 ,3328 ada, 14 parsel, No:46 ,3328 ada, 2 parsel, Site 

Mah.,Finans Cad. No:40, 3328 ada, 5 parsel,No:42, 3328 ada, 4 parsel,No:44, 

3328 ada, 3 parsel, No:4, 3328 ada, 6 parsel,No:14, 3328 ada, 8 parsel,No:22, 

3328 ada, 9 parsel,No:28, 3328 ada, 11 parsel,No:30, 3328 ada, 12 parsel 

adresinde bulunan’’İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Yapım İşi’’ 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, 
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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 28.01.2021 tarihine 

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

3) Küçükçekmece İlçesi, Gültepe  Mahallesi, Halkalı Cad.  No: 97-99, 22 pafta, 0 

ada, 12911 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 28.01.2021 tarihine kadar 

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

4) Küçükçekmece İlçesi, İnönü  Mahallesi, Halkalı Cad.  No: 202-204, 6 pafta, 0 

ada, 13109 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 28.01.2021 tarihine kadar 

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

5) Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Aslan Sokak, 1439 ada, 21 parsel adresinde 

konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat  faaliyetine 22.01.2019 tarih ve 

185 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 14  ile verilen 19:00-00:00 

saatleri arası 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 
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yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu 

zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının 

giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 28.01.2021 

tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

6) Kartal İlçesi, Orta Mahalle,Yalnız Selvi Caddesi,No:2, 131 Pafta, 2386 ada, 

222 parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine 12.12.2017 tarih ve 172 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde A.7 ile verilen 19:00-07:00 saatleri arası 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) 28.01.2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

7) Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi,Şehit Emin Çölen Sokak, No:18, 154 

pafta, 1345 ada, 90 parsel adresinde bulunan hastane yapımı kapsamındaki 

inşaat faaliyetine 02.07.2019 tarih ve 192 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde A.5 ile verilen 19:00-07:00 saatleri arası 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) 28.01.2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

8) Bahçelievler  İlçesi,Çobançeşme Mahallesi,Fatih Caddesi, No:1/8, 243DS3B 

pafta,129 ada,5 parsel adresinde bulunan hastane yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine 02.07.2019 tarih ve 192 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde A.3 ile verilen 19:00-07:00 saatleri arası 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 
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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) 28.01.2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

9) Bağcılar  İlçesi,Göztepe  Mahallesi, 2311 Sokak, No:7/1, F21C17C3A  

pafta,1706 ada,29 parsel adresinde bulunan hastane yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine 02.07.2019 tarih ve 192 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde A.4 ile verilen 19:00-07:00 saatleri arası 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) 28.01.2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

 

B. 12/07/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık 

Yönetmeliği Kapsamında İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planını hazırlayacak 

Komisyonunun kurulması 

 

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planının 

hazırlanması için çalışmalara başlanılmasına, yönetmeliğin 8.maddesi gereğince 

Sıfır Atık Yönetim Sistemi komisyonunun; 

- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda, 

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 

- İl Sağlık Müdürlüğü, 

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

- Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

- Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 

- İlgili İlçe Belediyesi, 

 

temsilcilerinden oluşturulmasına, (gerekli görülmesi durumunda Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünce, komisyon kurulurken, planın hazırlanması için diğer kamu kurum ve 

kuruluşları, işletme yetkilileri, ilgili üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları 

temsilcilerinden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir) 
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Komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra İl Mahalli Çevre Kurulunda tekrar 

görüşülmesine, 

 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

Günay ÖZTÜRK 

Vali a. 

Vali Yardımcısı 

Başkan 

 

 

 

 

 

M.Sabri KAPLAN 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Müdür Yrd. 

 

 

KATILMADI 

İ.B.B. 

 

 

Emin DOĞANAY 

İl Emniyet Müdürlüğü 

Komiser Yrd. 

 

Ali YAŞAR 

İl Jandarma Komutanlığı 

J.Asb. Kd. Bçvş. 

Asyş. Suç.Ks. A. 

 

 

 

 

Ahmet Hüseyin 

KARAGÖZ 

İstanbul Deftardarlığı 

Muhasebe Md. Yrd. 

 

Dinçer TUNA 

Milli Eğitim İl 

Müdürlüğü 

Şube Müdürü 

 

KATILMADI 

İstanbul İl  Sağlık 

Müdürlüğü 

 

 

Hatice KARABULUT 

Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme 1. Bölge 

Müdürlüğü 

Mühendis  

 

Hülya ERCAN 

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü 

Mühendis 

 

 

KATILMADI 

İl Nüfus ve 

Vatandaşlık 

Müdürlüğü 

 

 

Aysun TUNCER 

Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü 

Çevre Yüksek Mühendisi  

 

 

KATILMADI 

Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı- Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu 

            

 

 

 

KATILMADI 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

 

 

KATILMADI 

İstanbul Sanayi 

Odası 

 

 

Uğur GÜNAYDIN 

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü- Doğa 

Koruma ve Milli Parklar 

Mühendis 
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Ferruh GÜNDOĞAN 

İstanbul Ticaret Odası 

Şube Md. 

 

 

 

Sinem GÖKÇELİ 

Sahil Güvenlik 

Marmara ve Boğazlar 

Komutanlığı 

Çevre Mühendisi 

 

Mustafa METE 

Diyanet İşleri 

Başkanlığı İstanbul 

İl Müftülüğü 

Şube Müdürü 

 

 

Esen BİLBAY 

İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü 

Çevre Mühendisi  

 


