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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 

 
Toplantı Tarihi/Saati : 16/02/2022/14:00 

Toplantı Sayısı   : 218 

 

 

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) Kadıköy İlçesi, “İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3467 ada, 1 parsel 

İnşaatı İşi” kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine kadar 

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

2) Kadıköy İlçesi, “İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3467 ada, 4 parsel 

İnşaatı İşi” kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine kadar 

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

3) Kadıköy İlçesi, “İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3468 ada, 2 parsel 

İnşaatı İşi” kapsamındaki 1.Etap inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini 
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olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 

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 16/02/2023 tarihine kadar 

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

4) Kadıköy İlçesi, “İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3468 ada, 2 parsel 

İnşaatı İşi” kapsamındaki 2.Etap inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 

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 16/02/2023 tarihine kadar 

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

5) Kadıköy İlçesi, “İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3461 ada, 2 parsel 

İnşaatı İşi” kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine kadar 

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

6) Kadıköy İlçesi, “İstanbul Fikirtepe Kentsel Tasarım Projesi 3456 ada, 1 parsel 

İnşaatı İşi” kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara hafriyat nakli, 

beton dökümü, malzeme nakli ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece 

çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık 
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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 16/02/2023 tarihine kadar 

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

7) Kadıköy İlçesi, “İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3458 ada, 1 parsel 

İnşaatı İşi” kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine kadar 

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

8) Kadıköy İlçesi, “İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3456 ada, 2 parsel 

İnşaatı İşi” kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine kadar 

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

9) Kadıköy İlçesi, “İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3466 ada, 1 parsel 

İnşaatı İşi” kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 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,  
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çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli 

önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 16/02/2023 tarihine kadar 

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

10) Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mah. Girne Cad. No:5, 3470 ada, 1 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara 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 

16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

11) Kadıköy İlçesi, Dumlupınar Mah. Yavuz Sok. No:2, 3463 ada, 1 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara 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 

16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

12) Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mah. Heybetli Sok. No:32, 3472 ada, 1 parsel 

adresinde bulunan ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara 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 
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yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 16/02/2023 tarihine 

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

13) Kadıköy İlçesi, Dumlupınar Mah., 3461 ada 1 parsel, 3464 ada 2-3 parsel, 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara 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 

16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

14) Kadıköy İlçesi, Dumlupınar Mah., Kemalettin Sok., No:4/1, 3464 ada 1 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara 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 

16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

15) “İstanbul Geneli Yol,Tünel ve Köprülü Kavşak Tamamlama İnşaatı”işi 

kapsamında yapılmakta olan “D-100 Karayolu Bostancı Altgeçidi ve Bağlantı 

Yolları İnşaatı” kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 

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 16/02/2023 tarihine kadar 

saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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16) Tuzla İlçesi, Postane Mah., Öğüt Sok., No:17/ A, 0 ada 8226 parsel adresinde 

bulunan konut ve ticari alan ve okul yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara 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 

16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-00:00 arası çalışma izni verilmesine, 

17) Sarıyer İlçesi, Huzur  Mah., İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:8A, 3 ada 74 

parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine 

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

18) Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mah., Abay Cad., No:201D, 774 ada 71 parsel 

adresinde bulunan okul yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz 

trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine 

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

19) “İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Abdi İpekçi Spor Kompleksi İnşaatı İle Altyapı 

ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi” kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 
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sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine 

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

20) Pendik İlçesi, Çamçeşme Mah., Fabrika Sok., No:7A, 11425 ada 15 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara 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 

16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

21) “İstanbul Kartal Kentsel Dönüşüm 11. Etap Yapım İşi” kapsamındaki inşaat 

faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

22) “İstanbul Kartal Kentsel Dönüşüm 6. ve 9. Etap Yapım İşi” kapsamındaki 

inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 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 
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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) kullanılmak 

üzere 16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

23) “İstanbul Kartal Orhantepe Kentsel Dönüşüm 1’inci Etap Yapım İşi” 

kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine kadar 

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

24) Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah., 648 ada 5 parsel adresinde bulunan konut ve 

ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 

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 16/02/2023 tarihine kadar 

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

25) Avcılar İlçesi, Tahtakale Mah. 629 ada 7-10 parsel adresinde bulunan konut ve 

ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 

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 
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önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 16/02/2023 tarihine kadar 

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

26) Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mah., 215. Sok., No:10A, 10627 ada 3 parsel adresinde 

bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine 

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

27) Beşiktaş İlçesi, Balmumcu Mah., Zicirlikuyu Yolu Sok., No:2D, 637 ada 242 

parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine 

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

28) Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mah., İstanbul Cad., No:60, 197 ada 1 

parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine 

kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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29) Küçükçekmece İlçesi, Tevfik Bey Mah., Gözde Sok., No:2-4-6-8, 0 ada 9507 

parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine 

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

30) Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mah., 243. Sok., No:1/1A, 1466 ada 7 

parsel,1469 ada 5 parsel,1467 ada 1-3-4 parsel adresinde bulunan konut ve 

ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 

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 16/02/2023 tarihine kadar 

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

31) Ümraniye İlçesi, Finanskent Mah., Prof. Hayrettin Karaman Cad., No:17, 2435 

ada 15 parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara 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 

16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

32) Ümraniye İlçesi, Finanskent Mah., Ankara Cad., No:4, 2432 ada 11 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 
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şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara 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 

16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

33) Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mah., Ahbap Cad., 156 ada 2 parsel adresinde 

bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 

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 16/02/2023 tarihine kadar 

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

34) Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mah., Sırtköy Bulvarı, 236 ada 1 parsel 

adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine 

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

35) Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mah., Sırtköy Bulvarı,No:22GY, 233 ada 4 

parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme 

nakli ve ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır 
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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 16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

36) Beykoz İlçesi, Merkez Mah., Beykoz Elmalı Yolu Cad. ,No:2/29, 316 ada 4 

parsel adresinde bulunan konut ve sosyal tesis yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

37) Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mah., Çağlayanlar Sok., No:18-20A, 15674 ada 55 

parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

38) Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mah., Meclis Sok., No:4/1, 482 ada 8 parsel 

adresinde bulunan  konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve ince 

imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri 
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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 

16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

39) Pendik İlçesi, Çınardere Mah., Babayiğit Sok., No:8C, 5994 ada 24 parsel 

adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine 

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

40) Beşiktaş İlçesi, Nisbetiye Mah., Belediye Sitesi Yolu Sok., No:1-3-5-9, 1681 

ada 192 parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki 

inşaat faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 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 16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

41) Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mah., Yedikule Çırpıcı Yol Sok., No:9, 2945 ada 

38 parsel adresinde bulunan ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve ince 

imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri 

aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye 

sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca 
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dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme 

çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının 

oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 

16/02/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

42) Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mah., Silahhane Sok.,No:1-3,703 ada, 21 parsel, 

adresinde bulunan 2000 kişilik öğrenci yurdu yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 12.02.2021 tarih ve 210 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) 16/02/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

43) Pendik İlçesi, Sanayi Mah., E80 Bağlantı Bulvarı No:17, 7572 ada, 37 parsel, 

adresinde bulunan’’ Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri 2. 

Etap İşleri’’ Projesi kapsamındaki inşaat faaliyetine, 12.02.2021 tarih ve 210 

sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 4 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) 16/02/2023 

tarihine kadar uzatılmasına, 

44) Bahçelievler İlçesi, Çobançeşme Mahallesi, Fatih Caddesi, No:1/8, 243DS3B 

pafta,129 ada, 5 parsel adresinde bulunan hastane yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine 28.01.2021 tarih ve 209 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde 15 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 
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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) 16/02/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

45) Bağcılar İlçesi,Göztepe  Mahallesi, 2311 Sokak, No:7/1, F21C17C3A  

pafta,1706 ada,29 parsel adresinde bulunan hastane yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine 28.01.2021 tarih ve 209 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 kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli 

önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) 16/02/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

46) Kadıköy İlçesi,Acıbadem Mahallesi,Şehit Emin Çölen Sokak, No:18, 154 

pafta,1345 ada,90 parsel adresinde bulunan hastane yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine 28.01.2021 tarih ve 209 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) 16/02/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

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

parsel, adresinde bulunan konut ve ticari yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine 17.03.2021 tarih ve 211 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde 5 ile 19.00- 00.00 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 
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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) 16/02/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

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

No:17, 879 ada 126 ve 127 parsel, adresinde bulunan konut yapımı 

kapsamındaki inşaat faaliyetine 17.03.2021 tarih ve 211 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde 6 ile 19.00- 23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, 

ilgilisinin uzatma talebine istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından 

dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından 

kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, 

dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının 

yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için 

gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker 

yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 16/02/2023 tarihine kadar 

uzatılmasına, 

49) Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. No:34, 1541 ada, 7 

parsel adresinde atölye yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 12.02.2021 tarih 

ve 210 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 12 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) 16/02/2023 

tarihine kadar uzatılmasına, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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İ.B.B. 

Çevre Koruma 

Md.Yrd. 

 

 

Selahattin 

ÖZKÖROĞLU 
İl Emniyet Müdürlüğü 

Kom.Yrd. 

 

 

M. Yaşar YILDIRIM 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl J. K.Yrd. 

 

 

Ahmet Hüseyin 

KARAGÖZ 

İstanbul Deftardarlığı 

Muhasebe Md. Yrd. 

 

 

Emrullah AYDIN 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Md. Yrd. 

 

 

Metin BALCI 

İstanbul İl  Sağlık 

Müdürlüğü 

Mühendis 

 

Ömür YILMAZ 

Ulaştırma Altyapı Bakanlığı 

1. Bölge Müdürlüğü 

           Bölge Md. Yrd. 

 

Akın AKYILDIZ 

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü 

Mühendis 

 

 

Ramazan CİN 

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. 

 

 

KATILMADI 

İstanbul Sanayi 

Odası 

 

 

KATILMADI 

Tarım ve Orman 1.Bölge 

Müdürlüğü 

 

 

 

KATILMADI 

İstanbul Ticaret Odası 

 

 

KATILMADI 

Sahil Güvenlik 

Marmara ve Boğazlar 

Komutanlığı 

 

 

Mehmet 

NOZOĞLU 

Diyanet İşleri 

Başkanlığı İstanbul 

İl Müftülüğü 

Şb.Md. 

 

 

Kenan YANIK 
İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü 

 Mühendis 

 

    OLUR 

   …/…/2022 

 

    Ali YERLİKAYA 

     Vali 


