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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 
 

 

Toplantı Tarihi/Saati 11/09/2020/10:00 

Toplantı Sayısı   :206 

 

 

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. Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mah., 258 adet Hait (2B+Z+5 tip lojman bloğu) ve 2 

adet 53 Üniteli Misafirhane İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi 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 

11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

2. Pendik İlçesi, Çamlık Mah.,Piri Reis Cad.,No:7, 7295 ada, 3 parsel adresinde 

bulunan pansiyon binası 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 11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 

arası çalışma izni verilmesine, 

3. Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mah.,Kadir Ova Cad.,No:40/58, 118 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 11/09/2021 tarihine 

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

 

4. Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah., Ulubatlı Hasan Cad.,No:10, 995 ada, 7 parsel 

adresinde bulunan okul 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 11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 

arası çalışma izni verilmesine, 

5. Sabiha Gökçen Metrosu Yaya Bağlantı Tünelleri ve Kuyruk Tüneli İnşaatı 

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 11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

6. Beyoğlu İlçesi, Çatma Mescit Mah. Tepebaşı Cad. No:1, 887 ada, 3 parsel adresinde 

bulunan İstanbul Verem Savaşı Dispanser ve ARGE Laboratuvarı 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 
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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) 

kullanılmak üzere 11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

7. Şişli İlçesi, Teşvikiye Mah. Büyük Çiftlik Sok. No:8, Hasan Cevdet Paşa Sok., 

No:4/1, 405 ada, 110-111 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 11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

8. Kadıköy İlçesi, 19 Mayıs Mah., Şahin Sok.,No:2, 1415 ada, 151 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 11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 

arası çalışma izni verilmesine, 

9. Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mah., Köprübaşı Cad.,No:7J, 203 ada, 1 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, 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 11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 

arası çalışma izni verilmesine, 

10. Beylidüzü İlçesi, Adnan Kahveci  Mah., Erman Sok.,No:1, 1499 ada, 12 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 11/09/2021 tarihine 

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

11. Başakşehir İlçesi, İkitelli-2  Mah., 1501 ada, 3  parsel adresinde bulunan’’ Başakşehir 

İlçesi Küçük Ayazma Gecekondu Önleme Bölgesi 363 Adet konut 10 Adet Dükkan 

İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi’’ 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 

11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

12. Gaziosmanpaşa İlçesi, Bağlarbaşı Mah., Haşim Yılmaz Sok., No:1,6800 ada, 7  

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 11/09/2021 tarihine 

kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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13. Ümraniye İlçesi, Esenevler Mah., Talatpaşa Cad., No:14, 784 ada, 41  parsel 

adresinde bulunan konut ve 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 11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 

arası çalışma izni verilmesine, 

14. Maltepe İlçesi, ‘’Marmara üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi içinde yer 

alan İlkokul,Ortaokul ve Lise yapımı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’’ 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 11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

15. Sarıyer İlçesi,‘Maslak Ayazağa Jandarma Genel Komutanlığı 320 adet AİT ve 1 adet 

sosyal tesisi yapımı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’’ 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 11/09/2021 tarihine 

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

16. Küçükçekmece İlçesi, İstasyon Mah., 884 ada, 1  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 
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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 11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

17. Ümraniye İlçesi, Atatürk Mah.,Fatih Sultan Mehmet Cad., No:65, 15 ada, 50 parsel 

adresinde bulunan Ümraniye Belediyesi Zeminaltı Otopark 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 11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

18. Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mah.,Büyükdere Cad., No:22/A, adresinde bulunan 

Cevahir AVM Havalandırma ve Klima Cihazlarının Yeni Modellerle Değiştirilmesi 

İşi kapsamındaki inşaat faaliyetine, şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden 

dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla beton dökümü, 

ince imalat işleri, malzeme nakli, mekanik ve elektromekanik işler, vinç 

çalıştırılması 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 30/11/2020 tarihine 

kadar saat 22:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

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

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

inşaat faaliyetine, 01.10.2019 tarih ve 194 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde 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 

forekazıkçalışmasının 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)11/09/2021tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

20. Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mah., Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:91, 

879 ada, 1 parsel adresinde bulunan spor kompleksi yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 22.01.2019 tarih ve 185 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 1 

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) 11/09/2021 tarihine kadar 

çalışma izninin uzatılmasına, 

21. Küçükçekmece İlçesi, İstasyon Mah.,1437.Sok.,No:70, 859 ada, 2 parsel adresinde 

bulunan cami ve sosyal tesisler yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 22.01.2019 

tarih ve 185 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 2 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) 11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

22. Beylikdüzü İlçesi, Marmara Mah.,Ulusum Cad.,No:4/1, 461 ada, 1-2 parsel, 463 ada, 

2 parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 461 ada, 1 

parsel için 10.04.2018 tarih ve 177 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 …/…/2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 461 ada, 2 parsel ve 463 ada, 2 parsel için 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 
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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 11/09/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine,  

23. Zeytinburnu İlçesi,Seyitnizam (Merkezefendi)  Mah., 3284 ada, 55 parsel adresinde 

bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine,01.10.2019 tarih 

ve 194sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 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 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) 11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

24. Esenyurt İlçesi, Koza Mah., 642 ada, 6 parsel ve Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. 

Kısım Mahallesi, 490 ada, 4 parsel, 6 parsel ve 632 ada, 3 parsel adresinde konut ve 

ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 21.05.2019 tarih ve 189sayılı İl 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 5 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) 

11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

25. Kartal İlçesi, Kordonboyu Mah., Zambak Sok., No:4, G22A14A2B Pafta, 10161 

ada, 16 parsel adresine bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

16.01.2018 tarih ve 173 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A 9 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 
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çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması 

için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker 

yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

26. İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı Metro İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin 

Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri (HHM) kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

31.07.2018 tarih ve 180sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 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) 11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

27. Sarıyer İlçesi, Maslak Mah., Dereboyu 2 Cad.,11 ada, 97 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 2 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) 11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

28. Kartal İlçesi, Uğur Mumcu Mah. Neslişah Sok., No:6, 2921 ada, 1 parsel adresinde 

bulunan Kent Meydanı,Yeraltı Otoparkı, Pazaryeri Yapımı ve Çevre Düzenlemesi 

yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 19.03.2019 tarih ve 187 sayılı İl Mahalli 

Çevre Kurulu Kararı Madde 11 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 
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sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 

11/09/2021 tarihine kadar uzatılmasına, 

29. Kadıköy İlçesi ‘’Kadıköy Fikirtepe İmar ve Ulaşım Yol Ortak Altyapı İnşaatı’’ 

yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 06.08.2019 tarih ve 193 sayılı İl Mahalli 

Çevre Kurulu Kararı Madde 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) 

11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

30. Fatih İlçesi, Hobyar Mah., Postaneyanı Sok., No:1, 22 pafta, 398 ada, 1 parsel 

adresinde bulunan Alemcihan Binası betonerme ve çelik güçlendirme restorasyonu 

yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 04.04.2017 tarih ve 165 sayılı İl Mahalli 

Çevre Kurulu Kararı Madde 3.i  ile 19.00-05.00 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) 

11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

31. Küçükçekmece  İlçesi, Kartaltepe  Mahallesi, Süvari Cad.  No:4-5-6, 791 ada, 2 

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

06.08.2019 tarih ve 193 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 12 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) 11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin 

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

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

01.10.2019 tarih ve 194sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 16 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) 11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

33. Kadıköy İlçesi,Merdivenköy Mahallesi,Vural Sokak, No:1/1 286 pafta,3428 ada,6 

parseladresinde bulunan konut ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

12.09.2017 tarih ve 169sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.3 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) 11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

34. '’Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı ve Esenler Yerleşkesi Kapasite 

Arttırımı ,İnşaat ve Elektromekanik Sistemleri Temin,Montaj ve İşletmeye Alma 

İşleri’’ kapsamındaki inşaat faaliyetine, 27.11.2018 tarih ve 183sayılı 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) 

11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

35. Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, Şeyh Galip Sok., No:13,13/1,4/1,4/2, 1222 

ada,53 ve 54 parsel adresinde  bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki 
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inşaat faaliyetine, 08.05.2018 tarih ve 178 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde 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) 

11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

36. Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, Cendere Cad., No:26/2, 12799 parsel adresinde  

bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 08.05.2018 tarih ve 178 sayılı 

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 12 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) 11/09/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

37. 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, 03.03.2020 tarih ve 201sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 10 

ile 19.00-23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, Esenyurt Belediye Başkanlığına 

ait 02/07/2020 tarih ve 393-14708 sayılı yazıda belirtilen farklı zamanlarda yapılan 

kontrollerde ve Belediye Başkanlığına ulaşan şikayetlerden gece 23:00’ten sonra 

faaliyetin sürdüğü hususlarına istinaden çalışma izninin iptaline, 

38. Ataşehir İlçesi, Atatürk Mah., Gülnihal Sok., No: 8, 2-4 pafta, 3385 ada, 3 parsel, 

3379 ada, 2 parsel, 3380 ada, 1 parsel adresinde yapımı devam eden konut ve ticari 

alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 07.07.2020 tarih ve 205 sayılı İl Mahalli 

Çevre Kurulu Kararı madde A.14 ile 19.00-23.00 saatleri arası verilen çalışma 

izninin, ilgilisinin çalışma saatlerinin güncellenmesi talebine istinaden yapılan 

değerlendirmede iznin 19.00-23.00 olarak devamına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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