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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 

 
Toplantı Tarihi/Saati : 25/11/2021/10:30 

Toplantı Sayısı   : 216 

 

 

 

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) Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cad. No:11, 984 ada, 1 parsel 

adresinde bulunan Alışveriş Merkezi 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 25/11/2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

2) Pendik İlçesi, Yenişehir Mah. Manolya Sok. No:8A, 3988 ada, 20 parsel, 

No:6A, 3988 ada, 14 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 
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ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 25/11/2022 tarihine kadar 

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

3) Ataşehir İlçesi, Yenisahra Mah. Karaman Cad. No:1, 752 ada, 57 parsel 

adresinde bulunan hastane 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 

25/11/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

4) Kartal İlçesi, Orhantepe Mah. 2520 ada, 1-3-4-5-6-7-9 parsel, 12574 ada, 139-

187-433 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 25/11/2022 tarihine kadar 

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

5) Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mah. Gelibolu Cad. No:2U, 1407 ada, 1 parsel, 

18 Mart Cad. No:1G, 1408 ada, 4 parsel, No:2A, 1406 ada, 11 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 
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çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 

25/11/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

6) Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mah. Emek Sok. No:77-83A-B, 15646 ada, 44 

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 

25/11/2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

7) Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mah. Kros Yolu Cad. No:4/7, 195 ada, 10 

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 25/11/2022 tarihine kadar 

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

8) Beylikdüzü İlçesi, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:27/1, 592 ada, 4 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 
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üzere 25/11/2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

9) “Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik 

İşleri” kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla bütün inşaat ve elektromekanik 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 25/11/2022 tarihine kadar 

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

10) “Sirkeci-Kazlıçeşme Kentsel Ulaşım ve Rekrasyon Odaklı Dönüşüm Projesi 

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 25/11/2022 tarihine 

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

11) Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:67, 77 

ada, 45 parsel adresinde bulunan güçlendirme 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 25/11/2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 
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12) Maltepe İlçesi, Cevizli Mah. Sanayiciler Cad. No:14, 15099 ada, 167 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 25/11/2022 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

13) Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:2, 0 ada, 3480 

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 25/11/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

14) Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:12, 2106 ada, 10 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 

25/11/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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15) Kartal İlçesi, Yakacık Yeni Mah. Yaman Sok. No:34/1, 12341 ada, 69 parsel 

adresinde bulunan 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 

25/11/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

16) Kadıköy İlçesi, Eğitim Mah. Hızırbey Cad. No:68/1, 3436 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 25/11/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

17) Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mah. 1438.Sok. No:5A, 853 ada, 11 

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 25/11/2022 tarihine kadar 

saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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18) Güngören İlçesi, Tozkoparan Mah. Erdemli Sok. No:2-4-6-8-10 adresinde 

bulunan “İstanbul Güngören Tozkoparan 2.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi 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 25/11/2022 tarihine 

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

19) Maltepe İlçesi, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:37-43A, 16056 ada, 300 

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 25/11/2022 tarihine kadar 

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

20) Fatih ilçesi, Topkapı Mah., Turgut Özal Millet Cad. 2579 ada, 20 parsel 

adresinde bulunan “ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastane 

Binaları 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; yapı ruhsatı 
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alındıktan sonra geçerli olmak üzere 25/11/2022 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

21) Fatih İlçesi, Alemdar Mah. Ticarethane Mevkii, 41 ada, 1 parsel adresinde 

bulunan restorasyon ve güçlendirme 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 

25/11/2022 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

22) Beyoğlu  İlçesi, Katip Mustafa Çelebi  Mahallesi, İstiklal Cad.  No: 57, 20 

pafta, 457 ada, 5 parsel adresinde bulunan ticari alan yapımı kapsamındaki 

inşaat faaliyetine, 03.12.2020  tarih ve 208 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu 

Kararı Madde A.26 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) 25/11/2022 tarihine kadar 

uzatılmasına, 

23) İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı Metro İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin 

Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri (HHM) kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 11.09.2020 tarih ve 206 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde 26 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 
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önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına, 

24) 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 15.09.2021 tarih ve 214 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu kararı madde 27 ile 19.00-07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin; 

15.10.2021 tarih ve 3659514 numaralı ve 22.10.2021 tarih ve 3667930 

numaralı Alo 181 başvurularında belirtilen gürültü şikayetlerine istinaden 

yapılan değerlendirmede neticesinde 19:00-22:00 olarak güncellenmesine; 

 

B. 2022 Yılına Ait İstanbul İlinde Bulunan Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan 

Tıbbi Atıkların Bertarafına İlişkin Ücretlerin Görüşülmesi Konusu, 

 

2022 Yılına Ait İstanbul İlinde Bulunan Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Tıbbi 

Atıkların Bertarafına İlişkin Ücretlerin belirlenmesi hususunda toplantıda taraflar 

görüşlerini belirtmiş olup; bu doğrultuda yapılan değerlendirmede Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü koordinesinde 2022 

Yılına Ait İstanbul İlinde Bulunan Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Tıbbi 

Atıkların Bertarafına İlişkin Ücretlerin belirlenmesi hususunda İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası üyelerinden 

müteşekkil alt komisyonun oluşturulmasına, alt komisyonun çalışmalarını bir sonraki İl 

Mahalli Çevre Kurulu Toplantısına kadar sonlandırmasına, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

Günay ÖZTÜRK 

Vali a. 

Vali Yardımcısı 

Başkan 

 

Hacı Mehmet GÜNER 

Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü 

İl Müdürü 

 

 

 

Adem ÖZER 

İ.B.B. 

Şef 

 

 

Serkan TAŞAN 
İl Emniyet Müdürlüğü 

Kom.Yrd. 

 

 

Fatih KALKAN 

İl Jandarma Komutanlığı 

Şb.Md. 

 

 

Ahmet Hüseyin 

KARAGÖZ 

İstanbul Deftardarlığı 

Muhasebe Md. Yrd. 

 

 

Emrullah AYDIN 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Md. Yrd. 

 

 

Dr. Metin ÖZAYDIN 

İstanbul İl  Sağlık 

Müdürlüğü 

Başkan Yrd. 
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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. 

 

 

Uğur GÜNAYDIN 
Tarım ve Orman 1.Bölge 

Müdürlüğü 

Mühendis 

 

 

 

Yılmaz AYDIN 
İstanbul Ticaret Odası 

Sağlık Hiz. Komite Üyesi 

 

 

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 

 

 

 

     OLUR 

   …/…/2021 

 

 

    Ali YERLİKAYA 

     Vali 


