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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 
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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) 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 uzatılması 

talebine istinaden yapılan değerlendirme neticesinde çalışma izninin 19:00-

07:00 saatleri arası olacak şekilde güncellenmesine, 

2) Çekmeköy İlçesi, Hamidiye Mah., 4018 parsel, adresinde bulunan’’ 24 

Derslikli İlkokul ve Eklentileri İnşaatı İşi’’ Projesi kapsamındaki inşaat 

faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton 

dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece 

çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık 

çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla 

taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme 

ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  

çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli 

önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 12.02.2022 tarihine kadar 

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

3) Sultanbeyli İlçesi, Mimar Sinan Mah.,106 ada, 52 parsel, adresinde bulunan’’ 

24 Derslikli İlkokul ve Eklentileri İnşaatı İşi’’ Projesi kapsamındaki inşaat 

faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton 

dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece 

çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık 
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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 12.02.2022 tarihine kadar 

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

4) Pendik İlçesi, Sanayi Mah., E80 Bağlantı Bulvarı No:17, 7572 ada, 37 parsel, 

adresinde bulunan’’ Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri  2. 

Etap İşleri’’ Projesi kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde 

(akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı 

forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından 

kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, 

dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının 

yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için 

gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker 

yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 12.02.2022 tarihine 

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

5) Esenyurt İlçesi, ‘’İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap 2. Kısım Konut Ve Ticaret 

İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi’’ Projesi kapsamındaki inşaat 

faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton 

dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece 

çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık 

çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla 

taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme 

ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  

çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli 

önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 12.02.2022 tarihine kadar 

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

6) ‘’İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Isı Merkezi Binası 

Yapılması İşi’’ kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde 

(akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı 

forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından 

kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, 
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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 12.02.2022 tarihine 

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

7) ‘’İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi İdari Birimler Binası 

Yapımı İşi’’ kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde 

(akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı 

forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından 

kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, 

dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının 

yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için 

gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker 

yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 12.02.2022 tarihine 

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

8) ‘’İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Kimya Bölümü, Kimya 

Mühendisliği , Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği Binası Yapılması İşi’’ 

kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde 

(akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı 

forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından 

kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, 

dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının 

yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için 

gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker 

yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 12.02.2022 tarihine 

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

9) ‘’İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi (22772 ve 22774 

Parseller) Yer Alan Muhtelif Binaların Yıkım İşi’’ kapsamındaki inşaat 

faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla moloz nakli işlerinde 

(akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı 

forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından 

kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, 

dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının 

yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için 

gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker 
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yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 12.02.2022 tarihine 

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

10) Ümraniye İlçesi, Site Mah.,Yahya Kemal Cad.,No:28, 3328 ada, 10 parsel, 

adresinde bulunan’’ Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Finans Merkezi’ 

Projesi kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde 

(akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı 

forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından 

kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, 

dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının 

yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için 

gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker 

yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 12.02.2022 tarihine 

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

11) Asya Bölgesi 5. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanalı ve Çavuşdere 

Bülbüldere Tünel İnşaatı İşi  kapsamında yapımı planlanan ‘’İstavroz Atıksu 

Tüneli ve Tünel Şaft İmalatları’’ yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir 

içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve 

ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri 

aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye 

sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca 

dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme 

çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının 

oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 

12.02.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

12) Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mah.,Ladin Sok.,No:34, 1541 ada, 7 

parsel, adresinde atölye yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz 

trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve 

ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri 

aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye 

sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca 

dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme 

çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının 

oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 

12.02.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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13) Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mah.,Karaağaç Cad.,Sedef Sok.,No:76-80, 3277 ada, 

40 parsel, adresinde otel yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve 

ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri 

aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye 

sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca 

dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme 

çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının 

oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 

12.02.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

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

adresinde bulunan 2000 kişilik öğrenci yurdu yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 16.03.2020 tarih ve 202 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) 12.02.2022 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

15) Üsküdar İlçesi, Acıbadem Mah. Çeçen Sok. No:27, 74 pafta, 2778 ada, 1 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 

07.07.2020 tarih ve 205 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu kararı madde A 22 ile 

19.00-23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin; ilgilisinin çalışma saatlerinin 

uzatılması talebine istinaden yapılan değerlendirmede çalışma izninin aynen 

devamına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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