
 

 

 T.C. 
İSTANBUL VALİLİĞİ 

Çevre ve Şehircilikİl Müdürlüğü 
 

 

 
 

 

 
 

Barbaros Mahallesi  Begonya Sokak No  :9A  34746  Ataşehir - İSTANBUL    Elektronik Posta  :İstanbul@csb.gov.tr 
Tel: 0216 687 4400 Faks: 0216 687 4406 

 

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 
 

 

Toplantı Tarihi/Saati : 15.09.2021/13:30 

Toplantı Sayısı   :214 

 

 

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) Kartal İlçesi, Halitpaşa Cad. Orhantepe Mah. 12525 ada, 43-44-45-46-47-49 

parsel adresinde bulunan “İstanbul Kartal Kentsel Dönüşüm 8.Etap Yapım 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 15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

2) Beşiktaş İlçesi, Gayrettepe Mah., Barbaros Bulvarı, 1646 ada 55 parsel adresinde 

bulunan yapıların yıkımı 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 yıkama ünitesinin kurulması 

şartıyla) kullanılmak üzere 15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 



 

 

 T.C. 
İSTANBUL VALİLİĞİ 

Çevre ve Şehircilikİl Müdürlüğü 
 

 

 
 

 

 
 

Barbaros Mahallesi  Begonya Sokak No  :9A  34746  Ataşehir - İSTANBUL    Elektronik Posta  :İstanbul@csb.gov.tr 
Tel: 0216 687 4400 Faks: 0216 687 4406 

3) Sarıyer İlçesi, Huzur Mah., İbrahim Karaoğlanoğlu Cad., 3 ada 36 parsel 

adresinde bulunan yapıların yıkımı 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 yıkama ünitesinin kurulması 

şartıyla) kullanılmak üzere 15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

4) Beylikdüzü İlçesi, Barış Mah., İbrahim Karaoğlanoğlu Cad., 132 ada 15 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 

15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

5) ‘’Eyüp Meydanı ve Yakın Çevre Yolları Düzenleme İnşaatı İşi kapsamında 

Bebek Parkı Sahili Onarım ve Yenileme 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 15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

6) "Üsküdar 2021 Yılı 3194 Sayılı İmar Kanunun 39.Maddesi Uyarınca Tehlike 

Arz Eden Yapılar İle 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Riskli Yapı Statüsüne Girmiş 

YapılarınYıkımı İşi"  kapsamındaki  inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini 
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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 yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 

15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

7) ‘’Avrupa Bölgesi İçmesuyu Tünel İnşaatı 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 15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

8) Kadıköy İlçesi,Merdivenköy Mah., Heybetli Cad.,No:8/30, 3468 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 

15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

9) Kadıköy İlçesi,Acıbadem Mah., 1222 ada 57 parsel adresinde bulunan park 

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 
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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 15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

10) ‘’İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi 1. Kısım Kentsel 

Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 431 adet konut ve 1 adet cami İnşaatları ve 

Diyafram Duvar İmalatları 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 15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

11) Eyüpsultan İlçesi,Yeşilpınar Mah., 487 ada 12 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 15.09.2022 tarihine kadar saat 

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

12) Küçükçekmece İlçesi,İnönü Mah.,Muammer Aksoy Cad.,No:96, 0 ada 13092 

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 
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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) kullanılmak 

üzere 15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

13) Zeytinburnu İlçesi,Seyitnizam Mah.,Yunus Emre Cad.,No:23/1, 3304 ada 43 

parsel adresinde bulunan öğrenci yurdu 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 

15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

14) Beykoz İlçesi,Kavacık Mah.,Ekinciler Cad.,No:19, 37 ada 111 parsel adresinde 

bulunan üniversite binası muhtelif yapım ve tadilat işleri yapımı kapsamındaki 

inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton 

dökümü, malzeme nakli, mekanik-elektrik işleri 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 15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

15) ‘’Üsküdar İlçesi Gastronomi Sokak (Uncular Caddesi)Sert Zemin ve Peyzaj 

Düzenleme Yapım 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 
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ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 15.09.2022 tarihine kadar saat 

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

16) "İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Şerifali Çiftliği (GÖB Alanı) 1 Etap 513 Konut ve 

28 Adet Dükkan 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 15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

17) "Üsküdar İlçesi Libadiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı 

Otopark,Pazaryeri Yapım İşi " kapsamındaki İnşaat 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 

15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

18) “Kirazlı-Halkalı Metrosu İnş. ve Elektromekanik İşleri, Yer Altı Aktarma 

Merkezi (otopark) ve Depo Alanı İnşaat İşleri” kapsamındaki inşaat faaliyetine 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, tünel 

kazısı, yol çalışmaları, yapısal çelik imalatları 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 
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şartıyla) kullanılmak üzere 15.09.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

19) Ümraniye İlçesi, Site Mah.,Atay Cad. No:47, 38 pafta, 189 ada, 4 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.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) 15.09.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına,  

20) Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı İnşaat İşleri İle Kabataş-Mahmutbey Metro 

Hattı ve Depo Sahası İnce İşler ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve 

İşletmeye Alma İşleri kapsamındaki inşaat faaliyetine 19.03.2019 tarih ve 187 

sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 14  ile 19.00-07.00 saatleri arası 

verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine istinaden şehir içi gündüz 

trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır 

değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, 

şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca 

dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme 

çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının 

oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 15.09.2022 tarihine 

kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

21) Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, Tepeüstü Sokak, 1353 ada, 4 parsel, 1352 ada, 

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

inşaat faaliyetine 16.10.2020 tarih ve 207 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde 16 ile 19.00-07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma 

talebine istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (akşam ve gece 

çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık 

çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla 

taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline 

karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin 
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kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması 

ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması 

şartıyla) 15.09.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

22) Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mah.,Kadir Ova Cad.,No:40/58, 118 ada, 1 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 

11.09.2020 tarih ve 206 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 

yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu 

zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının 

giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 15.09.2022 

tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

23) Kuzey Marmara Otoyol ve Bağlantı Yolları  kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

22.01.2019 tarih ve 185 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 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) 15.09.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

24) Beyoğlu İlçesi, Camiikebir Mah., Taşkızak Tersanesi Cd. No:2, 3585 ada, 1 

parsel adresinde bulunan “Tersane İstanbul Projesi” kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 07.07.2020 tarih ve 205 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 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) 15.09.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

25) Sabiha Gökçen Metrosu Yaya Bağlantı Tünelleri ve Kuyruk Tüneli İnşaatı 

kapsamındaki inşaat faaliyetine, 11.09.2020 tarih ve 206 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde 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) 15.09.2022 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

26) Beyoğlu İlçesi, Şahkulu Mahallesi, Şahkulu Bostan Sok., No:8/2, 38 pafta, 284 

ada, 34 ve 104 parsel adresinde bulunan Özel Alman Lisesi spor salonu ve çok 

amaçlı salon yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 14.06.2021 tarih ve 212 

sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 29 ile 19.00-23.00 saatleri arası 

verilen çalışma izninin, ilgilisinin izni güncelleme 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) 15.09.2022 tarihine 

kadar 19:00-07:00 olacak şekilde çalışma izninin güncellenmesine, 

27) 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, 05.08.2020 tarih ve 213 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde A.30 ile 19.00-24.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, 

ilgilisinin izni güncelleme 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 



 

 

 T.C. 
İSTANBUL VALİLİĞİ 

Çevre ve Şehircilikİl Müdürlüğü 
 

 

 
 

 

 
 

Barbaros Mahallesi  Begonya Sokak No  :9A  34746  Ataşehir - İSTANBUL    Elektronik Posta  :İstanbul@csb.gov.tr 
Tel: 0216 687 4400 Faks: 0216 687 4406 

yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli 

önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) 15.09.2022 tarihine kadar 19:00-07:00 olacak 

şekilde çalışma izninin güncellenmesine, 

28) İstanbul Anadolu Yakası ‘Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu İnşaat ve 

Elektromekanik Sistemler Temin,Montaj ve İşletmeye Alma İşleri ‘’ işi 

kapsamındaki inşaat faaliyetine, 11.09.2020 tarih ve 206 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde 19 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) 15.09.2022 tarihine kadar çalışma izninin 

uzatılmasına, 

29) Kartal İlçesi, Kordonboyu Mah., Zambak Sok., No:4, G22A14A2B Pafta, 10161 

ada, 16 parsel adresine bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

11.09.2020 tarih ve 206 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 25 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) 15.09.2022 tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 

30) Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mah., Köprübaşı Cad.,No:7J, 203 ada, 1 

parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

11.09.2020 tarih ve 206 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 
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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) 15.09.2022 

tarihine kadar çalışma izninin uzatılmasına, 
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