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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 
 

 

Toplantı Tarihi/Saati :16.10.2020/11:00 

Toplantı Sayısı   :207 

 

 

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. Bakırköy İlçesi, Ataköy 7-8-9-10.Kısım Mah., Osman Hamdi Bey Cad., No:9, 62 

ada, 130 parsel adresinde bulunan “Engelli Eğitim Merkezi” 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 

16/10/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

2. Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mah., Rauf Denktaş Cad., No:70, 2321 ada, 26 parsel 

adresinde bulunan “Zeytinburnu Beştelsiz Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 

Projesi” 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 16/10/2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 
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3. Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mah., Uzunçayır Cad., No:36, 513 ada, 7 parsel 

adresinde bulunan “İncirli Bostan Cami Yapım 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 

16/10/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

4. İstanbul Avrupa Yakası Kamu Binaları Bakım Onarım ve Ek Hizmet Binaları 

VIII.Grup İnşaatı” işi kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı’nda 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için yapılacak olan protokol tribünü imalatı 

kapsamındaki inşaat faaliyetine, şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden 

dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla çelik imalatlar, 

hafriyat nakli, 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 29/10/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

5. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Karaköy Hizmet Binaları Tarihi Bina Taşıyıcı Sistem 

Yenileme –Restorasyon İşi ve Ek Hizmet Binası Tadilat-Onarım İşleri  

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 16/10/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

6. Çekmeköy İlçesi, Güngören Mah. Pelit Cad., No:13, 558 ada, 1 parsel adresinde 

bulunan konut ve ticari alan 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, 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 

16/10/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

7. Maltepe İlçesi, Altıntepe Mah., Bağdat Cad.,No:15-33, 15306 ada, 66 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 

16/10/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

8. Kadıköy İlçesi, Caferağa Mah. Muvakkithane Cad. No:5, 91 ada, 10 parsel 

adresinde bulunan ticari ünite 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 

16/10/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

9. Sancaktepe İlçesi, Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok. No:6/A, 6650 ada, 17 

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 
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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 

16/10/2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

10. Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mah., Nuribey Cad..,No:134 A, 712 ada, 8 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 

alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin 

kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 16/10/2021 tarihine kadar saat 19:00-23:00 

arası çalışma izni verilmesine, 

11. Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mah., Çayır Cad., No:1, 1046 ada, 200 parsel adresinde 

bulunan “Kozyatağı Carrefour AVM Tadilat İşleri” kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla moloz nakli, beton dökümü, 

ince imalat işleri, elektrik ve mekanik işler 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 16/10/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

12. Kadıköy ilçesi, Fikirtepe  Mahallesi, Yıldırım Sok., 284  pafta, 3420 ada, 1 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 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 
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şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 

16/10/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

13. ‘’Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler 

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

26.11.2019 tarih ve 195 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) 16/10/2021 

tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

14. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı İnşaat ve Elekromekanik İşleri yapımı 

kapsamındaki inşaat faaliyetine, 30.04.2019 tarih ve 188 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde A.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) 16/10/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

15. Maltepe ilçesi, Çınar Mahallesi,Kadir Has Caddesi,No:55 A-B-C-D-E, 16773 ada, 

2 parsel, Yeşiltepe Sokak ,No:42-44A-B-C-D, Rıfkı Tongsir Caddesi, No:113-A-

B-C-D-E-F-G-H-I-JK, 16772 ada, 1 parsel, No:115, 16771 ada, 1 parsel adresinde 

bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 01.10.2019 

tarih ve 194 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 15 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 
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çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 16/10/2021 tarihine kadar 

çalışma izninin uzatılmasına, 

16. Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, Tepeüstü Sokak, 1353 ada, 4 parsel, 1352 ada, 11 

parsel, 380 ada, 84 parsel adresinde konut ve ticari alan yapımı kapsamında inşaat 

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

10 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) 

16/10/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

17. Beykoz İlçesi, Kavacık  Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:40, 16 pafta,37 ada,84 

parsel adresinde bulunan üniversite ek binaları yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 01.10.2019  tarih ve 194 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) 

16/10/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

18. Beylikdüzü İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Derviş Eroğlu Cad., 124 ada, 3 

parsel,125 ada, 2 parsel adresinde konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 31.05.2019 tarih ve 190 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 2 

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) 

16/10/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 
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19. Bahçelievler İlçesi, Osmaniye Mah., Eski Londra Asfaltı Cad., 70 pafta, 222 ada, 

35 parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 26.06.2018 tarih ve 179 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A 

20 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) 

16/10/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

20. Üsküdar İlçesi, Küçüksu Mah. Dereboyu Cad.  No:135, 972 ada, 24 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

26.06.2018 tarih ve 179 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A 14 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) 

16/10/2021 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

21. Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi, 564. Sok., No:2-4A, 1001 ada, 14 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

26.11.2019 tarih ve 195 sayılı 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) 16/10/2021 

tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 
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22. Küçükçekmece İlçesi, İstasyon Mah., 880-2 parsel adresinde bulunan “İstanbul 

Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 1.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile 

Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı 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 

16/10/2021 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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