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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 

 
Toplantı Tarihi/Saati : 23/03/2022/10.30 

Toplantı Sayısı   : 219 

 

 

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) “İstanbul Kartal Kentsel Dönüşüm 14. Etap Yapım İşi” kapsamındaki inşaat 

faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton 

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

çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık 

çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla 

taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme 

ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  

çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli 

önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 23/03/2023 tarihine kadar 

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

2) “İstanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı 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 23/03/2023 tarihine 

kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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3) “İstanbul İli Fatih İlçesi Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yeni Hastane Binası 

İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 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 23/03/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

4) Üsküdar İlçesi,Burhaniye Mah.,Çamlıca Cad. No:74A ,724 ada ,29 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 23/03/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

5) “2021 yılı Üsküdar İlçesi Genelinde Muhtelif Yerlerde İksa Yapım İşi” 

kapsamında yapılan 185 pafta ,1038 ada ,18 parselde yürütülen inşaat 

faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla moloz nakli işlerinde 

(akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı 

forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından 

kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, 

dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının 

yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için 

gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker 

yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 23/03/2023 tarihine 

kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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6) Üsküdar İlçesi İcadiye Mahallesi “İcadiye Dağ Hamamı Restorasyon Projesi 

Uygulama 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 23/03/2023 tarihine 

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

7) “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binasının II Etap Restorasyonu İşi” kapsamında 

Üsküdar İlçesi,Selimiye Mah., 5 Pafta ,1335 Ada, 174 Parsel adresinde bulunan 

Tıbbiye Camii 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 23/03/2023 tarihine 

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

8) Maltepe İlçesi,Feyzullah Mah.,Serap Cad.,No:15A ,15941 ada ,136 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 

23/03/2023 tarihine kadar saat 19:00-20:00 arası çalışma izni verilmesine, 

9) Kağıthane İlçesi,Merkez Mah.,Develi Sok. No:3 ,0 ada ,12820 parsel adresinde 

bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi 
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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 

23/03/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

10) Fatih İlçesi,Akşemsettin Mah.,Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:24 ,2026 ada 

,49 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 

23/03/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

11) Kadıköy İlçesi,Osmanağa Mah.,Söğütlüçeşme Cad., No:12 ,22 ada ,7 parsel 

adresinde bulunan güçlendirme ve tadilat 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 

23/03/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

12) Üsküdar İlçesi,Acıbadem Mah.,Derya Sok., No:11/1 ,27 ada ,41 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 
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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 23/03/2023 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

13) Bağcılar İlçesi,15 Temmuz  Mah.,1458.Sok., No:17/1 ,3401 ada ,18 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 23/03/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

14) Esenyurt İlçesi,Barbaros Hayrettin Paşa  Mah.,2288.Sok., No:14A ,1013 ada ,5 

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 23/03/2023 tarihine kadar 

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

15) Kartal İlçesi,Hürriyet Mah., Ulubatlı Sok., No:1A ,11553 ada ,133 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 
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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 23/03/2023 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

16) Sancaktepe İlçesi,Osmangazi Mah.,Osmangazi Cad.,No:173/A,0 ada ,2037 

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 23/03/2023 tarihine kadar 

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

17) Eyüpsultan İlçesi,Güzeltepe Mah.,Fatih Sultan Mehmet Bulvarı,No:6/1, 858 

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 23/03/2023 tarihine kadar 

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

18) Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mah., 731 ada 70 parsel, adresinde bulunan konut 

yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 17.03.2021 tarih ve 211 sayılı İl 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 10 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 
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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) 23/03/2023 tarihine kadar 

uzatılmasına, 

19) Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mah., 22 pafta, 981 ada, 72 parsel adresinde 

bulunan “Levent Camii Projesi Yapım İşi” yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 28.01.2021 tarih ve 209 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde 19 ile 19.00- 07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin 

uzatma talebine istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden 

dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (akşam ve 

gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık 

çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla 

taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme 

ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması, 

çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli 

önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) 23/03/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

20) 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, 

16.02.2022 tarih ve 218 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 16 ile 

19.00- 00.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin çalışma saatlerinin 

güncellenmesi talebine istinaden yapılan değerlendirmede çalışma izninin 

19:00-07:00 olacak şekilde güncellenmesine, 

21) Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:2/3, 19 ada, 4 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

23.12.2021 tarih ve 217 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.17 ile 

19.00- 21.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin çalışma saatlerinin 

güncellenmesi talebine istinaden yapılan değerlendirmede çalışma izninin 

aynen devamına, 

22) Sarıyer İlçesi, M.Ayazağa Mah., İbrahim Karaoğlanoğlu Cad., 3 ada ,74 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

16.02.2022 tarih ve 218 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 17 ile 

19.00- 23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin çalışma saatlerinin 

güncellenmesi talebine istinaden yapılan değerlendirmede çalışma izninin 

19:00-07:00 olacak şekilde güncellenmesine, 
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23) Üsküdar İlçesi, Güzeltepe Mah., Çağdaş Sok., No:38, 921 ada 26 parsel, 

adresinde bulunan konut ve sosyal tesis yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

17.03.2021 tarih ve 211 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 4 ile 

19.00- 23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin çalışma saatlerinin 

güncellenmesi ve uzatma talebine istinaden yapılan değerlendirmede; (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) çalışma izninin 19.00- 23.00 saatleri arası 

olacak şekilde 23.03.2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

 

B. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi Esas No 2021/352 Karar 

No 2021/1045 ve Danıştay 6. Daire Esas No 2021/8349 Karar No 2021/13434 sayılı 

onama kararı gereğince 2020 Yılına Ait İstanbul İlinde Bulunan Sağlık 

Kuruluşlarından Kaynaklanan Tıbbi Atıkların Bertarafına İlişkin Ücretlerin 

yeniden belirlenmesi hususu,  

İstanbul Bölge İdare mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi Esas No 2021/352, Karar 

No:2021/1045 sayılı kararı ile İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu 24/12/2019 tarih ve 198 sayılı 

kararının B Bölümünün tıbbi atıkların bertaraf ücretlerinin Sağlık Bakanlığı ve Kamu 

Üniversitesi sağlık tesisleri için birim ücret olarak 1,04 TL+KDV, Özel Hastaneler ve Vakıf 

Üniversiteleri için 1,32 TL+KDV olarak düzenlenmesine ilişkin bölümü iptal edilmiştir.  

Bölge İdare mahkemesinin iptal kararı Danıştay 6. Daire Esas No 2021/8349 Karar No 

2021/13434 Sayılı kararı ile onanmıştır. 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi Esas No 2021/352 Karar No 

2021/1045 ve Danıştay 6. Daire Esas No 2021/8349 Karar No 2021/13434 sayılı onama kararı 

gereğince 2020 yılı için uygulanacak tıbbi atık bertaraf ücretinin Sağlık Bakanlığı, Kamu 

Üniversitesi sağlık tesisleri, özel hastaneler ve vakıf üniversitelerinde 1,04 TL+KDV olarak 

belirlenmesine, 

 

C. Danıştay Altıncı Dairesinin 2021/8349 Esas, 2021/13434 Karar sayılı onama 

kararı ile 24.12.2019 tarih ve 198 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulunun tıbbi atık 

bertaraf ücretlerine ilişkin, Kamu Hastanesi-Özel Hastane ayrımının eşitlik 

ilkesine aykırı bulunarak iptal edildiği anlaşılmıştır. Bu sebeple ileride açılacak 

davalarda Danıştay Kararı emsal olabileceğinden, İl Mahalli Çevre 

Kurulumuzun 23.12.2021 tarih ve 217 sayılı Kararının B bendinin Danıştay 

Kararı doğrultusunda yeniden görüşülerek düzeltilmesi hususu,  
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İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi Esas No 2021/352, Karar 

No:2021/1045 sayılı kararı ile İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu 24/12/2019 tarih ve 198 sayılı 

kararının B Bölümünün tıbbi atıkların bertaraf ücretlerinin Sağlık Bakanlığı ve Kamu 

Üniversitesi Sağlık Tesisleri için birim ücret olarak 1,04 TL+KDV, Özel Hastaneler ve Vakıf 

Üniversiteleri için 1,32 TL+KDV olarak düzenlenmesine ilişkin bölümünü iptal etmiştir.  

Bölge İdari Mahkemesinin iptal kararı Danıştay 6. Daire Esas No2021/8349 Karar No 

2021/13434 Sayılı kararı ile onanmıştır. 

Danıştay 6. Daire Esas No 2021/8349 Karar No 2021/13434 sayılı onama kararının emsal 

olabileceği anlaşıldığından İl Mahalli Çevre Kurulunun 23.12.2021 tarih ve 217 sayılı İl 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 2022 yılında uygulanacak tıbbi atık bertaraf ücretlerini 

belirleyen bölümünün Danıştay Kararı doğrultusunda düzeltilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

23.12.2021 tarih ve 217 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 2022 yılı için tıbbi atık 

bertaraf ücretleri, Sağlık Bakanlığı ve Kamu Üniversite sağlık tesislerinde birim fiyat olarak 

1,41 TL+KDV, özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastanelerinde 1,80 TL + KDV olarak 

belirlenmişti. Ancak 2022 yılında tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve 

bertarafı için harcama maliyetlerinde ortaya çıkan artışlar, diğer illerde uygulanan 

fiyatlandırmalar, Danıştay 6. Dairesinin Esas No 2021/8349 Karar No 2021/13434 sayılı 

onama kararı gereğince 2020 yılı atık bertaraf ücreti eşitlemesinin kamu tarifesine göre 

yapılmış olması da dikkate alınarak 2022 yılı için uygulanacak tıbbi atık bertaraf ücretinin 

Sağlık Bakanlığı, Kamu Üniversitesi Sağlık Tesisleri, Özel Hastaneler ve Vakıf 

Üniversitelerinde 1,65 TL+KDV olarak belirlenmesine, 

 

Olmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

ŞERHLER HANESİ 

1. İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi Metin ÖZAYDIN’ın kararın C maddesine karşı 

oyu; 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 2021/352 Esas 2021/1045 

kararı ve bu karara istinaden Danıştayın onama kararı İl Mahalli Çevre Kurulunun 

24.12.2018 tarih ve 198 sayılı kararının B bölümünün tıbbi atıkların bertaraf ücreti ile 

ilgili 1-a bendinin iptaline ilişkin olduğu, bu nedenle 23.12.2021 tarih ve 217 sayılı İl 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 2022 yılı için tıbbi atık bertaraf ücretleri ile ilgili 

alınan kararın düzeltilmesine ilişkin karar alınmasına ve alınan kararda belirlenen 

meblağa itiraz ediyoruz. 

       Metin ÖZAYDIN 

      İstanbul İl  Sağlık Müdürlüğü 

      Başkan Yrd. 
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2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü temsilcisi Halide 

YEŞİLKAYA ÜNAL’ın kararın B ve C maddesine karşı oyu; 

Halihazırda belirlenen tıbbi atık ücretleri Belediyemizin tıbbi atık toplama ve bertaraf 

maliyetini karşılamamaktadır. Belirlenen ücretlere itiraz kaydımız baki kalmak kaydı 

şerhi ile sunulmuştur.   

Halide YEŞİLKAYA ÜNAL 

                                      İ.B.B. 

                   Atık Yönetimi Müdürlüğü 

                    Md. Yrd. 

 

 

 

Günay ÖZTÜRK 

Vali a. 

Vali Yardımcısı 

Başkan 

 

Hacı Mehmet GÜNER 

Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü 

İl Müdürü 

 

 

 

Halide 

YEŞİLKAYA 

ÜNAL 

İ.B.B. 

Atık Yönetimi Md. 

Md.Yrd. 

 

 

       Serkan TAŞAN 
İl Emniyet Müdürlüğü 

Kom.Yrd. 

 

 

Bilal DUYGU 

İl Jandarma Komutanlığı 

Çevre Tim K. 

 

 

Ahmet Hüseyin 

KARAGÖZ 

İstanbul Deftardarlığı 

Muhasebe Md. Yrd. 

 

 

KATILMADI 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

 

Metin ÖZAYDIN 

İstanbul İl  Sağlık 

Müdürlüğü 

Başkan Yrd. 

 

Abdulkerim GÖKBULUT 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı 1. Bölge 

Müdürlüğü 

           Baş Müh. V. 

 

Songül GÜNDOĞDU 

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. 

 

 

KATILMADI 

İstanbul Sanayi 

Odası 

 

 

Uğur GÜNAYDIN 

Tarım ve Orman 1.Bölge 

Müdürlüğü 

Müh. 
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KATILMADI 

İstanbul Ticaret Odası 

 

 

Sinem GÖKÇELİ 

Sahil Güvenlik 

Marmara ve Boğazlar 

Komutanlığı 

Müh. 

 

 

Mustafa METE 

Diyanet İşleri 

Başkanlığı İstanbul 

İl Müftülüğü 

Şb.Md. 

 

 

KATILMADI 

İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

  OLUR 

   …/…/2022 

 

 

    Ali YERLİKAYA 

     Vali 


