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Toplantı Tarihi/Saati : 17.03.2021/14:30 

Toplantı Sayısı   :211 

  

 

 

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) Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mah.,Kemeraltı Cad., 124 ada 25 parsel, adresinde 

bulunan Galata Rum İlkokulu Restorasyonu kapsamındaki inşaat faaliyetine 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme 

nakli, ince imalat işleri, dekorasyon işleri, elektrik ve mekanik işlerde  (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 17.03.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

2) Kağıthane İlçesi, Çağlayan Mah., 5815 ada 15 parsel, adresinde bulunan cami 

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 17.03.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 
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3) Üsküdar İlçesi, Barbaros Mah., Bekir Sıtkı Sezgin Sok., No:2, 18 ada 11 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, 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 

17.03.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

4) Üsküdar İlçesi, Güzeltepe Mah., Çağdaş Sok., No:38, 921 ada 26 parsel, 

adresinde bulunan konut ve sosyal tesis 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 

17.03.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

5) Beykoz İlçesi, Acarlar Mah., Çubuklu Çiftlik Yolu Sok., No:2, 185 ada 8 parsel, 

adresinde bulunan konut ve ticari 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 

17.03.2022 tarihine kadar saat 19:00-00:00 arası çalışma izni verilmesine, 

6) Üsküdar İlçesi, Güzeltepe Mah., Metin Hergin Sok., No:1, Taşbayır Sok., No:17, 

879 ada 126 ve 127 parsel, adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton 
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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 17.03.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

7) "İstanbul İli Şile İlçesi 3. Etap 112 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre 

Düzenlemesi İkmal 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 

17.03.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

8) "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyazıt Meydanı Çevre Düzenleme İnşaatı İşi 

Kapsamında Mecidiyeköy Meydanı ve Yakın Çevresi Düzenleme İnşaatı’nın 1. 

Etabı” 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 17.03.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

9) Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mah., Yunus Emre Sok., No:23-25, 725 ada  147 ve 

149 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, 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 
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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 

17.03.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

10) Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mah., 731 ada 70 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, 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 17.03.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

11) Şişli İlçesi, Halil Rıfat Paşa Mah., İlhanlı Sok., No:5, 2152 ada, 200 

parsel,adresinde bulunan Darülaceze Kültürel ve Sosyal Tesisi yapımı 

kapsamındaki inşaat faaliyetine, 11.06.2020 tarih ve 204 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde A.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) 17.03.2022 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

12) İkitelli – Ataköy Metro Hattı yaklaşık 13,39 km. uzunluğunda, toplam 12 Adet 

istasyon inşaatı olmak üzere metro yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

04.02.2020 tarih ve 200 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 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 

https://webdosya.csb.gov.tr/db/istanbul/icerikler/200-imck-karar.-20200204103231.pdf
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yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu 

zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının 

giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 17.03.2022 

tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

13) Maltepe İlçesi,Cevizli Mah., Tugay Yolu Cad., No:10, 16196 ada, 23 parsel, 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

03.03.2020 tarih ve 201 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 4 ile 19.00-

23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine istinaden 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (akşam ve gece çalışmalarında gürültü 

sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle 

yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin 

güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar 

yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu 

zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının 

giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 17.03.2022 

tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

14) Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Merkez Mah., İslambey Cad.,1947 ada, 5,6,7,8 

parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 26.11.2019 tarih ve 195 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 

6 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) 17.03.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

15) Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, Yedikule Bucakbaşı Sokak, 328 pafta, 2384 

ada, 7 parsel adresinde konut,butik otel ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 03.03.2020 tarih ve 201 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 

16 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 

https://webdosya.csb.gov.tr/db/istanbul/icerikler/200-imck-karar.-20200204103231.pdf
https://webdosya.csb.gov.tr/db/istanbul/icerikler/200-imck-karar.-20200204103231.pdf
https://webdosya.csb.gov.tr/db/istanbul/icerikler/200-imck-karar.-20200204103231.pdf


 

 

 T.C. 
İSTANBUL VALİLİĞİ 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
 

 

 
 

 

 
Barbaros Mahallesi, Begonya SokakNo  :9/AAtaşehir - İSTANBUL    Elektronik Posta  :İstanbul@csb.gov.tr 

   Tel : (0216) 687 44 00  

 
  

kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması 

ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması 

şartıyla) 17.03.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

16) Sarıyer İlçesi, Yeniköy Mah., No:112, 297 ada, 16 parsel ve 295 ada 1 parsel 

adresinde bulunan restorasyon kapsamındaki inşaat faaliyetine, 16.03.2020 tarih 

ve 202 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 

çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının 

oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 17.03.2022 tarihine 

kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

17) Sarıyer İlçesi, Sarıyer Merkez Mah., Meserburnu Cad., No:5, No:9, 605 ada, 86 

parsel ve 87 parsel adresinde bulunan ticari yapım kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 03.03.2020 tarih ve 201 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 

12 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) 17.03.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

18) Çekmeköy İlçesi,Merkez Mah., Ertuğrul Gazi Cad., No:34, 162 ada, 5 parsel, 

adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 03.03.2020 

tarih ve 201 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 8 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) 17.03.2022 tarihine 

kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

19) Çekmeköy İlçesi,Merkez Mah., Ertuğrul Gazi Cad., No:27, 108 ada, 76 parsel, 

No:84-86, 108 ada, 75 parsel, No:80, 108 ada, 74 parsel adresinde bulunan konut 

ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 03.03.2020 tarih ve 201 

sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 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 

çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının 

oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 17.03.2022 tarihine 

kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

20) Kağıthane İlçesi, Hamidiye Mah., Cendere Cad., 7027 ada, 9 ve 16 parsel, 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

03.03.2020 tarih ve 201 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 15 ile 

19.00-01.00 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) 17.03.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

21) Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı İnşaatı ve Elektro Mekanik 

Sistemleri Temin, Montaj ve İşletmeye Alma işleri kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 16.03.2020 tarih ve 202 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 

A.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 
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ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması 

şartıyla) 17.03.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

22) 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 11.09.2020 tarih ve 206 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu kararı madde 7 ile 19.00-23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin; 

ilgilisinin çalışma saatlerinin uzatılması talebine istinaden yapılan 

değerlendirmede çalışma izninin aynen devamına, 

23) Ümraniye İlçesi, Çamlık Mahallesi, Sevin Sokak, No:2-14, 36 pafta,277 ada,19 

parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 24.12.2019 tarih ve 198 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 çalışmalarının yapılması,  çevrenin 

kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması 

ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması 

şartıyla) 17.03.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 
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