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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 

 
Toplantı Tarihi/Saati : 25/05/2022/14.00 

Toplantı Sayısı   : 221 

 

 

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) Arnavutköy İlçesi,Yassıören Mah. ,125 ada, 30 parsel adresinde bulunan 

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Projesi kapsamındaki inşaat faaliyetine; şehir 

içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (04.06.2010 tarih ve 27601 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen 

Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerlerinden akşam (19.00-

23.00) için 5 dBA, gece (23.00-07.00) için 10 dBA çıkartılarak elde edilen 

sınır değerlerin sağlanması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak 

malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı 

ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin 

kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin 

alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin 

kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 25/05/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

2) “Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 2. Etap İnşaatları ile 

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” kapsamındaki inşaat faaliyetine; şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (04.06.2010 tarih ve 27601 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen 

Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerlerinden akşam (19.00-

23.00) için 5 dBA, gece (23.00-07.00) için 10 dBA çıkartılarak elde edilen 

sınır değerlerin sağlanması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak 

malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı 
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ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin 

kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin 

alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin 

kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 25/05/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

3) “ İstanbul İli, Fatih İlçesi Kara Surları Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait 

Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” kapsamındaki 

inşaat faaliyetine; şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde 

(04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği’nde belirtilen Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır 

Değerlerinden akşam (19.00-23.00) için 5 dBA, gece (23.00-07.00) için 10 

dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması, şantiye 

sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca 

dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme 

çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının 

oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 

25/05/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

4) Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mah., Candostum Sok. No:1/A,16997 ada,18 parsel 

adresinde bulunan 3500 kişilik öğrenci yurdu ve sosyal tesis inşaatları ile 

altyapı ve çevre düzenleme işi kapsamındaki inşaat faaliyetine; şehir içi gündüz 

trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (04.06.2010 tarih ve 27601 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen 

Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerlerinden akşam (19.00-

23.00) için 5 dBA, gece (23.00-07.00) için 10 dBA çıkartılarak elde edilen 

sınır değerlerin sağlanması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak 

malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı 

ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin 

kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin 

alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin 

kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 25/05/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

5) Beşiktaş İlçesi, Bebek Mah., Küçükbebek Cad. No:105, 632 ada, 21 parsel 

adresinde bulunan kültür varlığı restorasyonu kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 
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belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (04.06.2010 tarih 

ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen 

Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerlerinden akşam (19.00-

23.00) için 5 dBA, gece (23.00-07.00) için 10 dBA çıkartılarak elde edilen 

sınır değerlerin sağlanması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak 

malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı 

ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin 

kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin 

alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin 

kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 25/05/2023 tarihine kadar saat 19:00-

23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

6) “İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” 

kapsamındaki inşaat faaliyetine; şehir içi gündüz trafiğini olumsuz 

etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen Şantiye Alanı 

İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerlerinden akşam (19.00-23.00) için 5 dBA, 

gece (23.00-07.00) için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin 

sağlanması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin 

güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar 

yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu 

zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının 

giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak 

üzere 25/05/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

7) Fatih  İlçesi, Hobyar Mah., Hocahanı Sok. No:14, 307 ada, 93 parsel adresinde 

bulunan güçlendirme kapsamındaki inşaat faaliyetine; şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen Şantiye Alanı 

İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerlerinden akşam (19.00-23.00) için 5 dBA, 

gece (23.00-07.00) için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin 

sağlanması, 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 
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giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak 

üzere 25/05/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

8) Şişli İlçesi, Esentepe Mah., Büyükdere Cad. No:137/139, 2000 ada, 5 parsel 

adresinde bulunan alışveriş merkezi yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (04.06.2010 tarih 

ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen 

Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerlerinden akşam (19.00-

23.00) için 5 dBA, gece (23.00-07.00) için 10 dBA çıkartılarak elde edilen 

sınır değerlerin sağlanması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak 

malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı 

ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin 

kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin 

alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin 

kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 25/05/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

9) Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mah., Fırat Sok. No:45, 329 ada, 17 parsel 

adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (04.06.2010 tarih ve 27601 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen 

Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerlerinden akşam (19.00-

23.00) için 5 dBA, gece (23.00-07.00) için 10 dBA çıkartılarak elde edilen 

sınır değerlerin sağlanması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak 

malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı 

ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin 

kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin 

alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin 

kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 25/05/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

10) Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mah., Harmanlar Sok. No:12, 236 ada, 1 

parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; şehir 

içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (04.06.2010 tarih ve 27601 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen 
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Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerlerinden akşam (19.00-

23.00) için 5 dBA, gece (23.00-07.00) için 10 dBA çıkartılarak elde edilen 

sınır değerlerin sağlanması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak 

malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı 

ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin 

kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin 

alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin 

kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 25/05/2023 tarihine kadar saat 19:00-

23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

11) Pendik İlçesi, Güzelyalı Mah., Sahil Yolu Blv.. No:183, 11039 ada, 13 parsel 

adresinde bulunan ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 

sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (04.06.2010 tarih ve 27601 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen 

Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerlerinden akşam (19.00-

23.00) için 5 dBA, gece (23.00-07.00) için 10 dBA çıkartılarak elde edilen 

sınır değerlerin sağlanması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak 

malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı 

ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin 

kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin 

alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin 

kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 25/05/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

12) Üsküdar İlçesi, Kirazlıtepe Mah.,Mehmet Akif Ersoy Cad.,Sağlık Sok.,No:1, 

1151 ada, 44-99-100-101-102 parsel, 82 ada, 10-11 parsel adresinde bulunan 

“Kirazlıtepe Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2.Etap İnşaatı” 

kapsamındaki inşaat faaliyetine, 14.06.2021 tarih ve 212 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde A 1 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 (04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği’nde belirtilen Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır 

Değerlerinden akşam (19.00-23.00) için 5 dBA, gece (23.00-07.00) için 10 

dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması, şantiye 

sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca 

dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme 

çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının 
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oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 25/05/2023 tarihine 

kadar uzatılmasına, 

13) 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 alan yapımı 

kapsamındaki inşaat faaliyetine, 21.04.2022 tarih ve 220 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde A 1 ile 19.00- 23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, 

ilgilisinin saat güncelleme talebine istinaden yapılan değerlendirmede çalışma 

izninin aynen devamına, 

14) 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 uymak 

kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen Şantiye Alanı 

İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerlerinden akşam (19.00-23.00) için 5 dBA, 

gece (23.00-07.00) için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin 

sağlanması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin 

güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar 

yolda temizleme çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu 

zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının 

giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak 

üzere 25/05/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

        Uğur ALADAĞ 

Vali a. 

Vali Yardımcısı 

Başkan 

 

Hacı Mehmet GÜNER 

Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü 

İl Müdürü 

 

Kazım ÇINAR 

İ.B.B. 

Çevre Koruma 

Md.Yrd. 

 

 

 

 

       Serkan TAŞAN 
İl Emniyet Müdürlüğü 

Kom. 

 



 

 

                                             

T.C. 

                          İSTANBUL VALİLİĞİ 

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  
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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. 

 

 

Gülşen KAPSAL 

İstanbul İl  Sağlık 

Müdürlüğü 

Dr. 

 

 

Abdulkerim GÖKBULUT 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı 1. Bölge 

Müdürlüğü 

             Baş Müh. V. 

 

     Akın AKYILDIZ 

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü 

Mühendis 

 

 Ramazan ERCAN 

İl Nüfus ve 

Vatandaşlık 

Müdürlüğü 

Büro Per. 

 

 

 

Selcan AFŞAR GÜMÜŞ 

Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü 

Müh. 

 

 

KATILMADI 

Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı- Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu 

 

 

Murat AKSOY 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

İl Md. Yrd. 

 

 

 

 

 

Ömer İNAN 

İstanbul Sanayi 

Odası 

Şb. Md. Yrd. 

 

 

Nurcan CEYLAN  
Tarım ve Orman 

Bakanlığı 1.Bölge 

Müdürlüğü 

Müh. 

 

 

    Ferruh GÜNDOĞAN 

İstanbul Ticaret Odası 

Md. 

 

KATILMADI 

Sahil Güvenlik 

Marmara ve Boğazlar 

Komutanlığı 

 

   Osman DERİN 

Diyanet İşleri 

Başkanlığı İstanbul 

İl Müftülüğü 

Şb. Md. 

 

       Kenan YANIK 

İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü 

Müh. 

 

 

 

  OLUR 

   …/…/2022 

 

    Ali YERLİKAYA 

     Vali 


