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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 
 

 

Toplantı Tarihi/Saati : 05.08.2021/14:30 

Toplantı Sayısı   :213 

 

 

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI 

 

A. 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, Barbaros Mah.,Yasmin Sok., No:3, 3347 ada, 2 parsel, adresinde 

bulunan okul, laboratuar, atölye, kütüphane, kapalı spor salonu ve pansiyon 

binaları 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 05.08.2022 tarihine kadar saat 

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

2) Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Mah.,Niyazibey Cad.,No:7-23, 3455 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, 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 

05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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3) Ataşehir İlçesi, Atatürk Mah., 1864 ada, 4 parsel, adresinde bulunan hastane 

yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla 

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 05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

4) Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mah., 3338 ada, 21 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, 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 

05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

5) ‘’Altunizade Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı İnşaatı Elektromeknik Sistemleri 

ile Aracların Temin,Montaj ve İşletmeye Alma İşleri ‘’yapımı kapsamındaki  

İnşaat faaliyetineşehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla elektromekanik ve 

mekanik işler ,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 05.08.2022 tarihine kadar saat 

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

6) Kağıthane İlçesi, Hürriyet Mah. 5633 ada 1 parselde yapılmakta olan katlı 

otopark ve  Pazar alanı yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetineşehir içi gündüz 
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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 yapı 

ruhsatı alınması kaydıyla 05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

7) ‘’İstanbul İli Sarıyer İlçesi Maslak Ayazağa Mah. Jandarma Komutanlığı Bakım 

Onarım Kademe Binası, Garajlar ve Saymanlık Depoları İnşaatı 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, 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 

05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

8) "İstanbul İli Esenler İlçesi Oruçreis mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 

Projesi 2. Etap 277 Adet Konut ve35 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre 

Düzenlemesi İşi"yapımı kapsamındaki inşaat faaliyeti 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 05.08.2022 tarihine kadar saat 

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

9) Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mah. 3182 ada 5 parselde yapılan konut yapımı 

kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden 
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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 05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

10) Güngören İlçesi, Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. Kınalıtepe Sok. No:79,806 

ada 442 parselde yapılan çarşı 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 

05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

11) Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mah. Kuşdili Sok. No:13, 43 ada 54 parselde yapılan 

‘’Türk Telekom Hizmet ve Santral Binası Güçlendirme,Onarım,Bakım ve 

Tadilat İşi’’ 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 05.08.2022 tarihine kadar saat 

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

12) Sancaktepe İlçesi, Emek Mah. Yeşilçam Sok. No:1/1, 355 ada 3 parselde yapılan 

‘Sancaktepe Hacı Ahmet Bıyık Cami ve Kuran Kursu‘’ 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 05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

13) Üsküdar İlçesi,Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No:55, 2792 ada 1 parsel 

adresinde yapılan özel okul 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 

05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

14) Pendik İlçesi, Harmandere Mah.,Site Sok. No:10 , 3691 ada, 36 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, 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 

05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

15) Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mah.,Gürgen Sok. No:9 ,733 ada, 16 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, 
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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 05.08.2022 tarihine kadar saat 

19:00-22:00 arası çalışma izni verilmesine, 

16) Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mah.,Girne Cad. No:44 ,3419 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, 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 

05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

17) Üsküdar İlçesi, Altunizade Mah.,Oymacı Sok. No:20 ,2 ada, 85 parsel, adresinde 

bulunan 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 05.08.2022 tarihine kadar saat 

19:00-22:00 arası çalışma izni verilmesine, 

18) ‘’İstanbul İli Üsküdar İlçesi Kirazlıtepe Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 

Projesi 3. Etap Projesi’’ 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 
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çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla)kullanılmak üzere yapı 

ruhsatı alınması kaydıyla05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

19) Fatih İlçesi, Alemdar Mah.,Şengül Hamamı Sok. No:4 ,36 ada, 19 parsel, 

adresinde bulunan ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetişehir 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 

05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-24:00 arası çalışma izni verilmesine, 

20) Beyoğlu İlçesi, Müeyyetzade Mah.,Kemeraltı Cad. No:26 , 118 ada, 34 parsel, 

adresinde bulunan otel tadilat ,tamirat ve dekorasyon işleri kapsamındaki inşaat 

faaliyetineşehir 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 05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-24:00 arası çalışma izni verilmesine, 

21) Esenyurt İlçesi, Akçaburgaz Mah., 3077. Sok.. No:8 , 295 ada, 6 parsel, 

adresinde bulunan sanayi tesis yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetineşehir 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 

05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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22) Sancaktepe İlçesi, Fatih Mah.,Selahattin Eyyubi Cad. No:5 , 11 ada, 783 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, 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 

05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

23) Asya Bölgesi 10. Kısım Mütefferik Atıksu Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı 

İnşaatı İşi kapsamında Kadıköy İlçesi , Fenerbahçe Mahallesi, Yoğurtçu 

Sok.,Prof. Dr. Haluk Tezonar Sok.,Opr. Cemil Topuzlu Cad.ve Hasan Ali Yücel 

Sok. üzerinde Atıksu ve yağmursuyu kanal imlatları yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetineşehir 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 05.08.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

24) Kartal İlçesi, Orhantepe Mah., 12540 ada, 361 parsel adresinde yapımı devam 

eden kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki inşaat faaliyetine, 07.07.2020 tarih 

ve 205 sayılı 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) 05.08.2022 tarihine 

kadar çalışma izninin uzatılmasına, 
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25) ‘’İstanbul İli ,Fatih İlçesi, Balabanağa ve Beyazıt Mahallelerinde yer alan 

Beyazıt Meydanına İlişkin Kentsel Tasarım Uygulama Tadilat Projesi’’ 

kapsamındaki inşaat faaliyetine, 03.03.2020 tarih ve 201 sayılı 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) 05.08.2022 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

26) Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mah., 725 ada, 18 parsel adresinde bulunan 19 

derslikli ilkokul ve 16 derslikli ortaokul binası yapım işi kapsamındaki inşaat 

faaliyetine 14.06.2021 tarih ve 212 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 

A.8 ile 19.00-07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, Belediye tarafından 

ifraz işlemi gerçekleştirilmesi neticesinde 18 parselin 168 ve 169 parsel olarak 

değiştirilmesi neticesinde verilmiş olan çalışma izninin 725 ada, 168 ve 169 

parsel olarak güncellenmesine, 

27) Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Ümraniye İlçelerinden geçmekte olan ‘’Dudullu-

Bostancı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Yer altı aktarma merkezleri 

(otoparklar), depo alanı ile yönetim binası ve kontrol merkezi inşaatı’’ işi metro 

yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 03.03.2020 tarih ve 201 sayılı İl Mahalli 

Çevre Kurulu Kararı Madde 18 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) 05.08.2022 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

28) Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu ile Sarıgazi(Hastane)-Taşdelen 

Yenidoğan Metro Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri Temin,Montaj ve 

İşletmeye Alma İşleri kapsamındaki İnşaat Faaliyetine, 16.03.2020 tarih ve 202 
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sayılı 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) 05.08.2022 tarihine 

kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

29) Çekmeköy İlçesi, Güngören Mah. Tolgahan Cd. No:3E, 558 ada 1 ve 2 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.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) 05.08.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

30) 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 izni güncelleme ve 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) 05.08.2022 tarihine kadar 19:00-24:00 olacak 

şekilde çalışma izninin uzatılmasına, 
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31) Kadıköy İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, Yazıcılar Sokak, 287 pafta,3422 ada,3 

parsel adresinde bulunan  konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 27.11.2018 tarih ve 183 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) 05.08.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

32) 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, 12.02.2021 tarih ve 210 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) 05.08.2022 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

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

Cevahir AVM Havalandırma ve Klima Cihazlarının Yeni Modellerle 

Değiştirilmesi İşi kapsamındaki inşaat faaliyetine, 11.09.2020 tarih ve 206 sayılı 

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 18 ile 22.00-07.00 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 
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ünitesinin kurulması şartıyla) 05.08.2022 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

34) Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım Mah. Asmalı Cad. No:6/1, 123 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.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) 05.08.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

 

 

B. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  Atık 

Yönetim Müdürlüğünün İlmiz Şile İlçesi Kömürcüoda mevkiinde bulunan alana 

3000 ton/gün kapasiteli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi kurulması ile ilgili 

27.05.2021 tarih ve 12139 sayılı başvurusuna ilişkin yapılan inceleme ve 

değerlendirme neticesinde; 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İlimiz, Şile İlçesi, Kömürcüoda Mevkiinde bulunan 

Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama sahası içerisinde yapımı düşünülen 3000 ton/gün kapasiteli 

Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi projesi yapımı talebi:  

Tesisin kamu yararı göz önüne alınarak mer’i mevzuat kapsamındaki bütün yönetmelik ve 

hükümlere uyulması ve ayrıca  gerekli izinlerin ilgili kurumlardan( Orman Genel Müdürlüğü, İlçe 

Belediyesi vb.) alınması kaydıyla  kurulmasının uygun görüldüğüne, 

 

            Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Günay ÖZTÜRK 

Vali a. 

Vali Yardımcısı 

Başkan 

 

 

 

 

 

Hacı Mehmet GÜNER 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Müdürü 

 

 

Ayşen 

ERDİNÇLER 

İ.B.B. 

Çevre Koruma 

Kontrol Daire 

Başkanı  

 

Serkan TAŞAN 

İl Emniyet Müdürlüğü 

Kom.Yrd. 

 

 

Bilal DUYGU 

İl Jandarma Komutanlığı 

J.Asb.Ü.Çvş. 

Çevre Koruma Tim K. 

 

 

 

KATILMADI 

İstanbul Deftardarlığı 

 

 

Hüseyin AYDIN 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Müdür Yardımcısı 

 

 

Metin BALCI 

İstanbul İl  Sağlık 

Müdürlüğü 

Çevre Mühendisi 

 

Abdülkerim GÖKBULUT 

Ulaştırma Altyapı Bakanlığı 

1. Bölge Müdürlüğü 

       Başmühendis Vekili 

 

Akın AKYILDIZ 

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü 

Mühendis 

 

 

KATILMADI 

İl Nüfus ve 

Vatandaşlık 

Müdürlüğü 

 

 

Yusuf KIZILGÜL 

Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü 

Şube Müdürü 

 

 

KATILMADI 

Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı- Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu 

 

 

KATILMADI 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

 

 

   KATILMADI 

İstanbul Sanayi 

Odası 

 

 

Uğur GÜNAYDIN 

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü- Doğa 

Koruma ve Milli Parklar 

Mühendis 
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Ferruh GÜNDOĞAN 

İstanbul Ticaret Odası 

İnşaat Mühendisi 

 

 

Sinem GÖKÇELİ 

Sahil Güvenlik 

Marmara ve Boğazlar 

Komutanlığı 

Mühendis 

 

Abdullah 

ÖZDERYA 

Diyanet İşleri 

Başkanlığı İstanbul 

İl Müftülüğü 

Şb.Md. 

 

 

Celal PENBEGÜL 

İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü 

Jeoloji Mühendisi 

 

 

 

 

 

 

 

     OLUR 

   …/…/2021 

 

 

    Ali YERLİKAYA 

     Vali 

 


