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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 
 

 

Toplantı Tarihi/Saati :28/01/2021/11:00 

Toplantı Sayısı   :209 

 

 

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. Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mah.,Avşa Sok.,No:2, 202 ada, 7 parsel 

adresinde bulunan “32 Derslikli İlkokul Binası Ve Eklentilerinin 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 28/01/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

2. Fatih İlçesi, Hırka-i Şerif Mah.,Keçeciler Sok.,No:2/2, 1540 ada, 2-3 parsel 

adresinde bulunan “24 Derslikli Ortaokul Binası Ve Eklentilerinin 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 28/01/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 
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3. Sultangazi İlçesi, Uğur Mumcu Mah., 2134.Sok., No:1-3, 2478 ada, 13 parsel 

adresinde bulunan “Uğur Mumcu Taziye Evi ve Hizmet Binası 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 28/01/2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

4. “Rumeli Hisarüstü –Aşiyan Füniküler Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alımı 

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 28/01/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

5. Esenyurt İlçesi, Fatih Mah., Pazaryolu Cad., 4.Sok., No:9-11, 2857 ada, 21 parsel 

adresinde bulunan “İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu 250 Yataklı Devlet Hastanesi 

Ek Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi” kapsamındaki inşaat faaliyetine, yapı 

ruhsatı alındıktan sonra geçerli olmak üzere 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 28/01/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 
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6. Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mah., 324.Sok., No:2, 499 pafta, 2956 ada, 52 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 28/01/2022 tarihine 

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

7. Beyoğlu İlçesi, Asmalımescit Mah., İstiklal Cad., No:130, 315 ada, 66 parsel 

adresinde bulunan “Elhamra Han Ön Cephe Restorasyon 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 

28/01/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

8. Beyoğlu İlçesi, Şahkulu Mah., Şahkapısı Sok., No:4, 283 ada, 2 parsel adresinde 

bulunan restoran 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 28/01/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

9. Büyükçekmece İlçesi, Mimaroba Mah., Şehit Yüzbaşı Teyyareci Ahmet Cemal Cad. 

No:2/1, 762 ada, 4 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 
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malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana 

yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, 

kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye 

sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 

kullanılmak üzere 28/01/2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

10. Maltepe İlçesi, Gülsuyu Mah., Eski Üsküdar Cad., No:30-32, 16217 ada, 91 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 28/01/2022 tarihine 

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

11. Kartal İlçesi, Atalar Mah., Kaan Sok., No:9, Kartopu Sok., No:1, 11371 ada, 184 

parsel, 11466 ada, 105 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 28/01/2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

12. Kartal İlçesi, Hürriyet Mah., Berrak Sok., No:3, 12278 ada, 13 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 28/01/2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 
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13. Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mah. Barış Cad. No:11, 625 ada, 40 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 28/01/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 

arası çalışma izni verilmesine, 

14. Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Mah., Eski Londra Asfaltı Cad., No:3A, 222 ada, 

43 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 

28/01/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

15. Bahçelievler İlçesi,Çobançeşme Mahallesi, Fatih Caddesi, No:1/8, 243DS3B pafta, 

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

28.01.2020 tarih ve 199 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A 8 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) 28/01/2022 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

16. Bağcılar  İlçesi,Göztepe  Mahallesi, 2311 Sokak, No:7/1, F21C17C3A  pafta,1706 

ada,29 parsel adresinde bulunan hastane yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

28.01.2020 tarih ve 199 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A 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 
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değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, 

şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca 

dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme 

çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması 

için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker 

yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 28/01/2022 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

17. Kadıköy İlçesi,Acıbadem Mahallesi,Şehit Emin Çölen Sokak, No:18, 154 pafta,1345 

ada,90 parsel adresinde bulunan hastane yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

28.01.2020 tarih ve 199 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A 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) 28/01/2022 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

18. “Kuzey Marmara Otoyol ve Bağlantı Yolları Yapımı İşi” kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 24.12.2019 tarih ve 198 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A 

11 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) 28/01/2022 tarihine kadar 

çalışma izninin uzatılmasına, 

19. Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mah., 22 pafta, 981 ada, 72 parsel adresinde bulunan 

“Levent Camii Projesi Yapım İşi” yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

04.02.2020 tarih ve 200 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 
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yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 28/01/2022 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

20. Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım Mah. Yeni Bahar Cad. 558 ada, 8 parsel 

adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 03.01.2017 tarih 

ve 162 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 1 j 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) 28/01/2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

21. Kartal İlçesi, Orta Mahalle,Yalnız Selvi Caddesi,No:2, 131 Pafta, 2386 ada, 222 

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

28.01.2020 tarih ve 199 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A 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) 28/01/2022 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

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

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

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

ada, 3 parsel, No:4, 3328 ada, 6 parsel,No:14, 3328 ada, 8 parsel,No:22, 3328 ada, 9 

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

bulunan’’İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Yapım İşi’’ yapımı kapsamındaki 

inşaat faaliyetine, 28.01.2020 tarih ve 199 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 
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sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 

28/01/2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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