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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 

 
Toplantı Tarihi/Saati : 14/10/2021/11:00 

Toplantı Sayısı   : 215 

 

 

 

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) “Eyüp Meydanı ve Yakın Çevre Yolları Düzenleme İnşaatı” kapsamında 

yaptırılan “Beyoğlu İlçesi, Atatürk Kültür Merkezi Trafik Düzenleme 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 14.10.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

2) Beyoğlu İlçesi, Asmalımescit Mah. 303 ada, 48 parsel adresinde bulunan 

taşınmazın yıkımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla moloz nakli işinde (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 

14.10.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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3) Avcılar İlçesi, Üniversite Mah. Sarıgül Sok. No:31/12, 0 ada, 23165 parsel 

adresinde bulunan öğrenci yurdu 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 14.10.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

4) Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım Mah. Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. No:5/4, 

1968 ada, 2 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 14.10.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

5) Beyoğlu İlçesi, Camiikebir Mah.  3585 ada, 4 parsel adresinde bulunan “Haliç 

Yat Limanı ve Kompleksi Projesi” kapsamında yapılmakta olan “Divanhane 

Binası Restorasyon ve Eski Karakol Binası Rekonstrüksiyon 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 14.10.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

6) Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mah., Dr. Fahri Atabey Cad. No:76-78, 256 ada 73 

parsel adresinde bulunan “Milli Emlak Daire Başkanlığı Hizmet Binası Yapım 



 

 

 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 

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 14.10.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

7) Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mah., Gündoğumu Cad., No:60, 276 ada 29 parsel 

adresinde bulunan “Rıfai Tekkesi Rekonstrüksiyon 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 14.10.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

8) Ümraniye İlçesi, Yamanevler Mah. Dr. Fazıl KÜÇÜK Cad., No:10, 874 ada 198 

parsel adresinde bulunan 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 

14.10.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

9) Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mah., Yaban Lalesi Sok. No:4, 15570 ada, 16 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 
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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 

14.10.2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

10) Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mah., Söğütlüçeşme Cad. No:2, 25 ada, 9 parsel 

adresinde bulunan güçlendirme 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 

14.10.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

11) Tuzla İlçesi, Mimarsinan Mah.,Sarıkaya Sok. 8384 ada, 13 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 

14.10.2022 tarihine kadar saat 19:00-00:00 arası çalışma izni verilmesine, 

12) Kadıköy İlçesi, Mühürdar Cad. Güneşlibahçe Sok. Yasa Cad. Tavus Sok.  ve 

bağlantılı diğer sokaklarda yapılacak yol, kaldırım, yağmur suyu kanalı, tamir 

bakım-onarım ve yenileme işi 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 
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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 

14.10.2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

13) Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. Ispartakule Bulvarı No:16, 633 ada, 2 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 

14.10.2022 tarihine kadar saat 19:00-00:00 arası çalışma izni verilmesine, 

14) Maltepe ilçesi, Çınar Mahallesi, Kadir Has Caddesi,No:55 A-B-C-D-E, 16773 

ada, 2 parsel, Yeşiltepe Sokak ,No:42-44A-B-C-D, Rıfkı Tongsir Caddesi, 

No:113-AB-C-D-E-F-G-H-I-JK, 16772 ada, 1 parsel, No:115, 16771 ada, 1 

parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 16.10.2020 tarih ve 207 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 

15 ile 19.00-23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin izin süresiyle 

birlikte çalışma saati aralığının da uzatılması talebine istinaden yapılan 

değerlendirmede 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) 19.00-23.00 saatleri arası olacak şekilde 14.10.2022 tarihine kadar 

uzatılmasına, 

15) Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi, 564. Sok., No:2-4A, 1001 ada, 14 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

16.10.2020 tarih ve 207 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 21 ile 

19.00- 07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine 
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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) 14.10.2022 tarihine kadar uzatılmasına, 

16) Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mah., Çayır Cad., No:1, 1046 ada, 200 parsel 

adresinde bulunan “Kozyatağı Carrefour AVM Tadilat İşleri” kapsamındaki 

inşaat faaliyetine, 16.10.2020 tarih ve 207 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) 14.10.2022 tarihine kadar uzatılmasına, 

17) Üsküdar İlçesi, Küçüksu Mah. Dereboyu Cad. No:135, 972 ada, 24 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

16.10.2020 tarih ve 207 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 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) 14.10.2022 tarihine kadar uzatılmasına, 

18) “İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 1.Kısım Konut ve Ticaret 

İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi” kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 16.10.2020 tarih ve 207 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 

22 ile 19.00- 07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma 
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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) 14.10.2022 tarihine kadar uzatılmasına, 

19) ‘’Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler 

Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri’’ kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

16.10.2020 tarih ve 207 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 13 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) 14.10.2022 tarihine kadar uzatılmasına, 

 

B. Sıfır Atık Yönetmeliği’nde Ek-3/A  9. maddede biyobozunur atıkların ayrı 

toplanarak gerikazanımı konusunda gerekli çalışmaların yapılması (Kompost, 

Biyometanizasyon) gereği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 

Biyobozunur Atıkların, İstanbul genelinde haneler dışında yüksek oranda 

biyobozunur atık üreticileri olan hastanelerden, üniversitelerden, otellerden, 

restoranlardan, sosyal tesislerden, kamu kurum ve kuruluşları yemekhanelerinden 

ayrı olarak toplanması için Biyobozunur Atık Yönetimi Sisteminin İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulması ve toplanan biyobozunur atıkların 

İlimiz, Eyüpsultan İlçesi, Kısırmandıra Mevkiinde bulunan İBB Kemerburgaz 

Biyometanizasyon Tesisi ve İBB Geri Kazanım ve Kompost Tesisinde enerji ve 

kompost gübreye dönüştürülmesinin değerlendirilmesi talebi, 

 

Tesislerin kamu yararı göz önüne alınarak mer’i mevzuat kapsamındaki bütün 

yönetmelik ve hükümlere uyulması ve ilçe belediyeleri ile gerekli protokollerin 

yapılması kaydıyla Biyobozunur Atık Yönetimi Sisteminin İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından kurulmasının uygun görüldüğüne,  
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Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

Günay ÖZTÜRK 

Vali a. 

Vali Yardımcısı 

Başkan 

 

Hacı Mehmet GÜNER 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 

İl Müdürü 

 

 

Prof. Dr. Ayşen 

ERDİNÇLER 

İ.B.B. 

Çevre Koruma 

Kontrol Daire Bşk. 

  

 

KATILMADI  

İl Emniyet Müdürlüğü 

 

 

M. Yaşar YILDIRIM 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Jandarma Komutan Yrd. 

 

 

Ahmet Hüseyin 

KARAGÖZ 

İstanbul Deftardarlığı 

Muhasebe Md. Yrd. 

 

 

Adem SAY 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Şube Müdürü 

 

 

Dr. Gülşen KAPSAL 

İstanbul İl  Sağlık 

Müdürlüğü 

Doktor 

 

Ömür YILMAZ 

Ulaştırma Altyapı Bakanlığı 

1. Bölge Müdürlüğü 

         Bölge Md. Yrd. 

 

Akın AKYILDIZ 

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü 

Mühendis 

 

 

Ramazan ERCAN 

İl Nüfus ve 

Vatandaşlık 

Müdürlüğü 

Büro Personeli 

 

 

Selcan Afşar GÜMÜŞ 

Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü 

Mühendis 

 

 

KATILMADI 

Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı- Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu 

 

 

Murat AKSOY 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

İl Md. Yrd. 

 

 

   Ömer İNAN 

İstanbul Sanayi 

Odası 

Şb. Md. Yrd. 

 

 

Nurcan CEYLAN 

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü- Doğa 

Koruma ve Milli Parklar 

 

 

Ferruh GÜNDOĞAN 

İstanbul Ticaret Odası 

İnşaat Emlak Md. 

 

 

Sinem GÖKÇELİ 

Sahil Güvenlik 

Marmara ve Boğazlar 

Komutanlığı 

Mühendis 

 

Abdullah 

ÖZDERYA 

Diyanet İşleri 

Başkanlığı İstanbul 

İl Müftülüğü 

Şb.Md. 

 

 

Ahmet KORKMAZ 

İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü 

 Mühendis 
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