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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 
 

 

Toplantı Tarihi/Saati : 03.03.2020/10:30 

Toplantı Sayısı   :201 

 

 

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,Asmalımescit Mah., No:25, 315 ada, 28 parsel, adresinde 

bulunan otel yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetineşehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla 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 03.03.2021 tarihine kadar 

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

2) Üsküdar İlçesi,Kuzguncuk Mah., Abdullahağa Cad., No:25/3, 1334 ada, 52 

parsel, adresinde bulunan konut 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 

03.03.2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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3) Fatih İlçesi,Aksaray Mah., Gazi Mustafa Kemal Paşa Cad., No:43, 852 ada, 92 

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 

03.03.2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

4) Maltepe İlçesi,Cevizli Mah., Tugay Yolu Cad., No:10, 16196 ada, 23 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 03.03.2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

5) Üsküdar İlçesi,Bahçelievler Mah., Ay Sok., No:3, No:5, No:9, 1038 ada,164 

parsel, 166 parsel, 154 parsel,Bahçelievler Mah., Furkan Doğan Sok., No:4, 

No:6, 1038 ada, 162 parsel, 56 parsel adresinde bulunan konut 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 03.03.2021 tarihine 

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

6) Zeytinburnuİlçesi,Merkezefendi Mah., Beşevler Cad., No:2, 2968 ada, 18 

parsel, adresinde bulunan yurt yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi 
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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 

03.03.2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

7) Ümraniye İlçesi, Finanskent Mah., Ankara Cad., No:5-7, 2436 ada, 6 parsel, 

Prof. Hasan Küçük Cad., No:5, 2435 ada, 17 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 03.03.2021 tarihine 

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

8) Çekmeköy İlçesi,Merkez Mah., Ertuğrul Gazi Cad., No:34, 162 ada, 5 parsel, 

adresinde bulunan konut 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 

03.03.2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

9) Çekmeköy İlçesi,Merkez Mah., Ertuğrul Gazi Cad., No:27, 108 ada, 76 parsel, 

No:84-86, 108 ada, 75 parsel, No:80, 108 ada, 74 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 
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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 

03.03.2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

10) Esenyurt İlçesi,Akevler Mah., 1076. Sok., No:4, 1394 ada, 3 parsel, adresinde 

bulunan konut, otel, hastane, alışveriş merkezi ve ofis yapımı kapsamındaki 

inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla beton dökümü 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 

03.03.2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

11) Şişli İlçesi,Cumhuriyet Mah., Halasgargazi Cad., No:133, 1002 ada, 70 parsel, 

adresinde bulunan yıkım kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz 

trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla moloz 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 03.03.2021 tarihine kadar 

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

12) Sarıyer İlçesi, Sarıyer Merkez Mah., Meserburnu Cad., No:5, No:9, 605 ada, 86 

parsel ve 87 parsel adresinde bulunan ticari 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 
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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 03.03.2021 tarihine kadar 

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

13) Beşiktaş İlçesi,Yıldız Mah.,Çırağan Cad., No:47, 244 ada, 127 parsel, adresinde 

bulunan üniversite binası yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetiyle ilgili 

yapılmış olan başvurunun reddine, 

14) Küçükçekmece İlçesi, Söğütlüçeşme Mah.,Halkalı Cad.,No:261, No:263, 6 

pafta, 13097 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 03.03.2021 tarihine 

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

15) Kağıthane İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Cendere Caddesi, 7025 ada, 3 parsel, 

7027 ada, 16 parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı 

kapsamındaki inşaat faaliyetine, 07.11.2017 tarih ve 171 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde A.1 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 (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) 03.03.2021 tarihine kadar çalışma 

izninin uzatılmasına, 

16) Fatih İlçesi, Yedikule Mah., Yedikule Bucakbaşı Sok., 2384 ada,7 

parsel,adresinde bulunan konut, butik otel ve ticari alan yapımı kapsamındaki 

inşaat faaliyetine, 07.11.2017 tarih ve 171 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde A.3 ile verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine istinaden 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 
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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) 03.03.2021 

tarihine kadar çalışma izninin 19:00-23:00 saatleri arasında olacak şekilde 

uzatılmasına, 

17) Fatih İlçesi,Beyazıt Meydanı ve çevresi adresinde bulunan Beyazıt Meydanı 

Çevre Düzenleme İnşaatı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 19.02.2019 tarih ve 

186 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.4 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) 03.03.2021 

tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

18) Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Ümraniye İlçelerinden geçmekte olan 

‘’Dudullu-Bostancı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Yer altı aktarma 

merkezleri (otoparklar), depo alanı ile yönetim binası ve kontrol merkezi 

inşaatı’’ işi metro yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 19.03.2019 tarih ve 

187 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 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) 03.03.2021 

tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

19) Esenyurt İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 1740. Sokak,No:2A, 704 ada, 4 parsel, 

1741.Sok. No:2A, 704 ada, 5 parsel, 1683.Sok. No:14A, 707 ada, 1 parsel  

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 
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13.02.2018 tarih ve 174sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 7 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) 03.03.2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

20) Ümraniye İlçesi,Necip Fazıl Mah.,Hamza Yerlikaya Blv.,No:70, 2 pafta,7450 

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 03.03.2021 tarihine kadar 

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

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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