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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 

 
Toplantı Tarihi/Saati : 21/04/2022/11.00 

Toplantı Sayısı   : 220 

 

 

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) Beyoğlu İlçesi, Çukur Mah.,Karakurum Sok., No:29-49, 363 ada 63,Bülbül 

Mah.,Küçük Kırlangıç Sok., No:2, 593 ada 24 parsel, Bülbül Mah., Sakız Ağacı 

Sok., No:14-24, 594 ada ,8 parsel adresinde bulunan konut ve ticari alanl 

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 21/04/2023 tarihine 

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

2) Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mah., Halide Edip Adıvar Cad., No:1, 0 ada, 4185 

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 
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ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 21/04/2023 tarihine kadar 

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

3) "Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü ve Zemin İyileştirme İşleri" 

kapsamında, Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Söğütlüçeşme Tren 

istasyonunda 3453 ada 1 parsel ve Zühtüpaşa Mahallesi 3454  ada  1  ve  2  

parsellerde  yapılacak  viyadük  ve  zemin  iyileştirme  işleri 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 21/04/2023 tarihine kadar 

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

4) Kadıköy İlçesi, Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve 

Merdivenköy Mahallelerinin bir kısmını içeren 830.000 m2 yüzölçümlü alanda 

6303 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun 

kapsamında projeden konut almak isteyen alıcılar için 3400/3 ve 3402/3 

parsellerindeki mevcut konut alanları arasında kalan park parselinin bir kısmına 

örnek daire planlarının yapılması 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 

21/04/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

5) Sarıyer İlçesi, Maslak Mah., Söğütözü Cad., No:3, 1 ada, 170 parsel adresinde 

bulunan öğrenci yurdu yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine şehir içi gündüz 

trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton dökümü, malzeme nakli ve 

ince imalat işlerinde (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır değerleri 

aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye 
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sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca 

dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme 

çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının 

oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 

21/04/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

6) Küçükçekmece İlçesi, Tevfikbey Mah.,Gözde Sok., 0 ada, 9504 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

yapı ruhsatı alındıktan sonra geçerli olmak kaydıyla, 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 21/04/2023 tarihine 

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

7) Eyüpsultan İlçesi,Göktürk Merkez Mah.,İstanbul Cad.,No:58, 197 ada, 3 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 21/04/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

8) Beyoğlu İlçesi,Hüseyinağa Mah.,Balo Sok. No:2 ,338 ada ,8 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, 
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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 21/04/2023 tarihine 

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

9) “İstanbul Kartal Kentsel Dönüşüm 10. Etap Yapım işi” kapsamındaki İnşaat 

faaliyetine şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla hafriyat nakli, beton 

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

çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık 

çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla 

taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme 

ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  

çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli 

önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 21/04/2023 tarihine kadar 

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

10) Küçükçekmece İlçesi,İnönün Mah., 1. Kaya Sok., 0 ada, 13068 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 21/04/2023 tarihine 

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

11) Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mah., Yunus Emre Sok.,No:23-25, 725 ada, 147 ve 

149 parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

17.03.2021 tarih ve 211 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 9 ile 

19.00- 07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine 

istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (akşam ve gece 

çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık 

çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla 

taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme 

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

önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) 21/04/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

12) Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, Yedikule Bucakbaşı Sokak, 328 pafta, 2384 

ada, 7 parsel adresinde konut,butik otel ve ticari alan yapımı kapsamındaki 

inşaat faaliyetine, 17.03.2021 tarih ve 211 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

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

uzatma talebi ve saat güncelleme talebine istinaden yapılan değerlendirmede, 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (akşam ve gece çalışmalarında 

gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle 

yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin 

güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar 

yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu 

zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının 

giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 21/04/2023 

tarihine kadar uzatılmasına, 

13) Sarıyer İlçesi, Sarıyer Merkez Mah., Meserburnu Cad., No:5, No:9, 605 ada, 86 

parsel ve 87 parsel adresinde bulunan ticari yapım kapsamındaki inşaat 

faaliyetine, 17.03.2021 tarih ve 211 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde 17 ile 19.00-23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, uzatma talebi 

ve saat güncelleme talebine istinaden yapılan değerlendirmede, şehir içi gündüz 

trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır 

değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle 

yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin 

güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar 

yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevrenin kirletilmemesi, kamu 

zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının 

giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 21/04/2023 

tarihine kadar uzatılmasına, 

14) Kağıthane İlçesi, Hamidiye Mah., Cendere Cad., 7027 ada, 9 ve 16 parsel, 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

17.03.2021 tarih ve 211 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 20 ile 

19.00-01.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, uzatma talebi ve saat 

güncelleme talebine istinaden yapılan değerlendirmede, şehir içi gündüz 

trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla (akşam ve gece çalışmalarında gürültü sınır 

değerleri aşıldığından dolayı forekazık çalışmasının kesinlikle 
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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) 21/04/2023 

tarihine kadar uzatılmasına, 

15) Maltepe İlçesi,Cevizli Mah., Tugay Yolu Cad., No:10, 16196 ada, 23 parsel, 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

17.03.2021 tarih ve 211 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 13 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) 21/04/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

16) İkitelli – Ataköy Metro Hattı yaklaşık 13,39 km. uzunluğunda, toplam 12 Adet 

istasyon inşaatı olmak üzere metro yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

17.03.2021 tarih ve 211 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) 21/04/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

17) Ümraniye İlçesi, Finanskent Mah., Finans Cad. No:2, 3328 ada, 1 parsel, No:8, 

3328 ada, 13 parsel, No:34 ,3328 ada, 14 parsel, No:46 ,3328 ada, 2 parsel, Site 

Mah.,Finans Cad. No:40, 3328 ada, 5 parsel,No:42, 3328 ada, 4 parsel,No:44, 

3328 ada, 3 parsel, No:4, 3328 ada, 6 parsel,No:14, 3328 ada, 8 parsel,No:22, 

3328 ada, 9 parsel,No:28, 3328 ada, 11 parsel,No:30, 3328 ada, 12 parsel 

adresinde bulunan’’İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Yapım İşi’’ yapımı 

kapsamındaki inşaat faaliyetine, 28.01.2020 tarih ve 199 sayılı İl Mahalli Çevre 
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Kurulu Kararı Madde A.2 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) 21/04/2023 tarihine kadar 

uzatılmasına, 

18) Şişli İlçesi, Merkez Mahallesi, Akar Caddesi  Huzur Sokak Bomonti Arkası 

Sokak Duci Sokak 167 pafta 1740 ada 9 parsel adresinde konut ve ticari alan 

yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 04.02.2020 tarih ve 200 sayılı İl 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 4 ile 19.00- 22.00 saatleri arası verilen 

çalışma izninin, uzatma talebi ve saat güncelleme talebine istinaden yapılan 

değerlendirmede, şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (akşam ve gece 

çalışmalarında gürültü sınır değerleri aşıldığından dolayı forekazık 

çalışmasının kesinlikle yapılmaması, şantiye sahasından kamyonlarla 

taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme 

ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması, 

çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli 

önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) 21/04/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

19) Fatih İlçesi, Mercanağa Mah., 268 ada, 1-3-4 parsel adresinde bulunan “Ali 

Paşa Sarayı Rekonstrüksiyon Uygulama 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 21/04/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 
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20) Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mah. Kavaklı Cad. No:32, 285 ada, 1 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 

21/04/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

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

adresinde bulunan  konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine 

16.02.2022 tarih ve 218 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 38 ile 

19:00-07:00 saatleri arası verilen iznin, şantiye çevresinden gelen yoğun 

şikayetlere istinaden yapılan değerlendirmede 19:00-23:00 olacak şekilde 

güncellenmesine, 

 

B. Danıştay 6. Dairesinin 2019/14270 Esas ve 2022/908 Karar sayılı ve 2019/11767 

Esas  ve 2022/907 Karar sayılı onama kararları ile; 10.10.2017 tarih ve 170 sayılı 

İl Mahalli Çevre Kurulu kararları B maddesinde “Maltepe İlçesi sınırları 

içerisinde bulunan ve  müzik yayını yapan işletmelerin gece geç saatlere kadar 

müzik faaliyetini sürdürmesi ve çevreyi rahatsız etmesi neticesinde Maltepe 

Belediyesinin 02.10.2017 tarih ve 692942 sayılı talebine isinaden, Maltepe İlçesi 

sınırlarında gece kapalı eğlence mekanları dahil 00:00-07:00 saatleri arasında 

eğlence mekanlarında müzik yayının kurul kararıyla yasaklanmasına” şeklinde 

alınan kararın iptal edildiği anlaşıldığından; İl Mahalli Çevre Kurulumuzun 

10.10.2017 tarih ve 170 sayılı Kararının B maddesinin Danıştay Kararları 

doğrultusunda yeniden görüşülerek düzeltilmesi hususu, 

Danıştay 6. Dairesinin 2019/14270 Esas ve 2022/908 Karar, 2019/11767 Esas ve 

2022/907 Karar sayılı onama kararları ile; 10.10.2017 tarih ve 170 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu kararının B maddesinin “Maltepe İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve  müzik yayını 

yapan işletmelerin gece geç saatlere kadar müzik faaliyetini sürdürmesi ve çevreyi rahatsız 

etmesi neticesinde Maltepe Belediyesinin 02.10.2017 tarih ve 692942 sayılı talebine 

isinaden, Maltepe İlçesi sınırlarında gece kapalı eğlence mekanları dahil 00:00-07:00 

saatleri arasında eğlence mekanlarında müzik yayının kurul kararıyla yasaklanmasına” 

ilişkin bölümü iptal edilmiştir. Bu sebeple uygulamanın Danıştay 6. Dairesinin 2019/14270 
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Esas ve 2022/908 Karar, 2019/11767 Esas ve 2022/907 Karar sayılı onama kararları ve diğer 

mer’i mevzuatlar doğrultusunda yapılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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