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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 
 

 

Toplantı Tarihi/Saati :16.03.2020/15:00 

Toplantı Sayısı   :202 

 

 

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. Maltepe İlçesi,Başıbüyük Mah., Süreyyapaşa Başıbüyük Yolu, No:6, 1333 ada, 41 

parsel, adresinde bulunan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 

Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri 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 16.03.2021 tarihine 

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

2. Adalar İlçesi Büyükada kaymakamlık binası restorayonu 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 

16.03.2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

3. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu ile Sarıgazi(Hastane)-Taşdelen 

Yenidoğan Metro Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri Temin,Montaj ve 
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İşletmeye Alma İşleri kapsamındaki İnşaat Faaliyetine, şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla kazı işleri, hafriyat nakli, beton dökümü, ince imalat işleri ,malzeme nakli 

ve elektromekanik 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 16.03.2021 tarihine 

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

4. Beyoğlu İlçesi,İstiklal Cad., No:22, 404 ada, 10 parsel, adresinde bulunan 

restorasyon 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 16.03.2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

5. Beyoğlu İlçesi,Hüseyinağa Mah.,İstiklal Cad., No:50-54, 348 ada, 16 parsel, 

adresinde bulunan ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine ,şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla 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 16.03.2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 

arası çalışma izni verilmesine, 

6. Beşiktaş İlçesi,Vişnezade Mah.,Silahhane Sok.,No:1-3,703 ada, 21 parsel, adresinde 

bulunan 2000 kişilik öğrenci yurdu yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine,10.03.2019 tarih ve 187 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 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 
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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) 16.03.2021 tarihine kadar 

çalışma izninin uzatılmasına, 

7. Kadıköy İlçesi,Sahrayı Cedit Mah.,Atatürk Cad.,No:69, 175 pafta, 3162 ada, 204 

parsel, adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine,10.03.2019 

tarih ve 187 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 16 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) 16.03.2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

8. Maltepe İlçesi,Feyzullah Mah.,Bağdat Cad.,15038 ada, 419 parsel, adresinde 

bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine,30.04.2019 tarih 

ve 188 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.13 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) 16.03.2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

9. Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mah.,Köybaşı Cad., No:112, 297 ada, 16 parsel, adresinde 

bulunan restorasyon yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine,30.04.2019 tarih ve 188 

sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.4 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 
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alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin 

kurulması şartıyla) 16.03.2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

10. Gayrettepe İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı İnşaatı ve Elektromekanik 

Sistemleri Temin,Montaj ve İşletmeye Alma İşleri kapsamındaki İnşaat Faaliyetine, 

22.01.2019 tarih ve 185 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 13 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) 16.03.2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

 

B.  Adalar Kaymakamlığının 13/03/2020 tarih ve E.471 sayılı, “Adalar İlçesi 

Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu Kararı ve Adalar İlçe Umumi Hıfzıssıhha 

Meclisi Kararı” konulu yazısının görüşülmesi, 

1- Adalar İlçesi Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve Adalar İlçe Umumi Hıfzıssıhha 

Meclisi Kararları gereğince atların faytonlara koşulması yasağının 3 ay süre ile devamına, 

 

2-Adalar İlçemizde bulunan ruhsatsız ve izinsiz yapılan ahırların hastalığın yayılımında 

en büyük sebep olduğundan derhal yıkılmasına, 

 

3-Ruam hastalığın etkileri olan bakterilerin uygun ortamda uzun yıllar varlığını 

sürdürdüğünden Büyük Ada Aya Nikolo Mevkiinde bulunan İSPARK ahırlarının, faytonların, 

durakların ve geçtiği güzergâhların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı ve Adalar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 3 (üç) gün ara ile 3 (üç) ay 

süre zarfında periyodik olarak yapılmasına, 

 

4- Adalar İlçesi Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve Adalar İlçe Umumi Hıfzısıhha 

Meclisi Kararları gereğince tek tırnaklı hayvanların Adaya giriş yasağının devamına, 

çıkışlarının ise serbest bırakılmasına, 

 

5-Adalarda bulunan uygun olmayan hayvan barınaklarındaki, açık alanlarda ve orman 

alanlarında başıboş dolaşan hayvanların sahiplerine 5996 ve 5199 sayılı Kanunlar çerçevesinde 

idari para cezalarının uygulanmasına, 

 

6- Adalarda faytonlarda çalışan sürücülerin, seyislerin, at sahiplerinin ve yakınlarının 

gerekli sağlık taramalarının İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmasına, 
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7-Adalarda atların barındığı alanların mülkiyet durumunun İl Çevre ve Şehircilik 

Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığınca tespitlerin yapılmasına ve tahliyeye ilişkin 

işlemlerin yürütülmesine, 

 

8-Adalarda bulunan hayvanların barındığı yerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların 

depolama koşullarının Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Koku Emisyonlarının Kontrolü 

Yönetmeliğine uygun olmadığı, atıkların alıcı ortama doğrudan verildiği, 2872 sayılı Çevre 

Kanununa aykırılıktan dolayı süre verilerek önlem aldırılmasına, 

9- 1’inci maddede belirtilen atların faytonlara koşulmasının 3 ay süre ile durdurulmasına 

istinaden toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerekli 

tedbirlerin alınmasına, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

Ali YERLİKAYA 

Vali 

Başkan 

 

 

 

 

 

Günay ÖZTÜRK 

Vali Yardımcısı 

 

 

 

 

Hacı Mehmet 

GÜNER 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Müdürü 

 

 

 

Sedat KARA 

İl Emniyet Müdürlüğü 

Emniyet Amiri 

 

 

İ.Hayati SELVİ 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Jandarma Komutan Yrd. 

 

 

 

 

 

 

Meryem KAYAN 

Istanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı 

Müdür Yrd. 

 

 

Recep ULUDOĞAN 

İl  Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Şube Müdürü 

 

 

 

 

Hüseyin ÖZYURT 

İstanbul İl  Sağlık 

Müdürlüğü 

Uzman 

 

 

Hatice KARABULUT 

Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme 1. Bölge 

Müdürlüğü 

Mühendis 

 

 

 

Songül GÜNDOĞDU 

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü 

Mühendis 

 

 

 

Ahmet Hüseyin 

KARAGÖZ 

İstanbul Deftardarlığı 

Muhasebe Md. Yrd. 

 

 

 

KATILMADI 

Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü 
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Dr.Halim TAŞKIN 

Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı- Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu 

           Şube Müdürü 

 

 

 

 

KATILMADI 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

 

 

    

    KATILMADI 

İstanbul Sanayi Odası 

 

 

 

Uğur GÜNAYDIN 

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü- Doğa 

Koruma ve Milli Parklar 

1. Bölge Müdürlüğü 

Mühendis 

 

 

Yasin YAVAŞ 

İl Nüfus ve Vatandaşlık 

Müdürlüğü 

Şef 

 

 

 

Sinem GÖKÇELİ 

Sahil Güvenlik 

Marmara ve Boğazlar 

Komutanlığı 

Mühendis 

 

 

Mustafa METE 

Diyanet İşleri 

Başkanlığı İstanbul İl 

Müftülüğü 

Şube Müdürü 

 

 

KATILMADI 

İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü 

 

 

 

KATILMADI 

İstanbul Ticaret Odası 

 

 

   

 


