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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 

 
Toplantı Tarihi/Saati : 14/09/2022/13.00 

Toplantı Sayısı   : 224 

 

 

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) “İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Kentsel Dönüşüm 

Projesi İnşaatı İşi” 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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

2) “ İstanbul Kartal Orhantepe Kentsel Dönüşüm 6. Ve 9. Etap İkmal İnşaatı 

Yapım İşi” 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 
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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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

3) İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi,Yıldız Mah. Yıldız Osmanpaşa Mektebi Çıkmazı 

Sok., No:8, 575 ada 42 parsel adresinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Ek 

İnşaat Binası 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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

4) “İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi’’ 

12713 ada 1 parsel, 12714 ada 1 parsel, 12710 ada 1 parsel  adresinde yapımı 

devam eden konut ve 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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

5) İstanbul İli, Üsküdar İlçesi,Küçüksu Mah., Asma Sok.,No:12, 1336 ada 34 

parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; şehir 
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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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

23,00 arası çalışma izni verilmesine, 

6) İstanbul İli, Kartal İlçesi,Orhantepe Mah., Betül Sok.,No:6A, 12574 ada 425 

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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

7) İstanbul İli, Esenyurt İlçesi,Orhangazi Mah., Atatürk Cad.,No:55A, 582 ada 4 

parsel adresinde bulunan okul binaları, pansiyonlar, idari hizmet binaları, 

kütüphane, kreş, bilim sanat merkezi, atölyeler , konferans salonu ve mescit  

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 
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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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

8) İstanbul İli, Kağıthane İlçesi genelinde asfalt,freze ve kaplama çalışmaları 

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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

9) “İstanbul ili,Beşiktaş İlçesi Anadolu Otoyolu İle Büyükdere Caddesi arasındaki 

O-2 Bağlantı Yolu üzerinde Levent Mahallesi Beşiktaş Sporcular Park ve 

Karşısında kalan kısımda gürültü bariyeri yapım 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 

14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

10) İstanbul İli, Başakşehir  İlçesi, Kayabaşı Mah., 1004 ada 4 parsel ve Hoşdere 

Mah. 666 ada 1 parsel adreslerinde yapımı devam eden 12 derslikli anaokulları 
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yapımı kapsamındaki 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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

11) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi,Caddebostan Mah. Bağdat Cad. No:245-247, 400 

ada 55 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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

12) İstanbul İli, Avcılar İlçesi,Tahtakale Mah. Rezene Sok. No:6/1, 628 ada 7 

parsel adresinde bulunan konut ve 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 
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oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 

14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

13) İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi,Atakent Mah. 243. Sok. No:28/20, 842 ada 

72 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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

14) İstanbul İli, Başaklehir  İlçesi,Bahçeşehir 1. Kısım Mah., 113 ada 3 parsel,113 

ada 4 parsel,131 ada 6 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 

14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-00:00 arası çalışma izni verilmesine, 

15) İstanbul İli, Kartal İlçesi,Esentepe Mah.,Anadolu Cad., 10661 ada 550 parsel 

adresinde bulunan konut ve 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 
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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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

16) İstanbul İli, Üsküdar İlçesi,Küplüce Mah.,Çamlıca Deresi Sok.,No:22A, 719 

ada 55 parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyeti; 

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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

17) İstanbul İli, Bahçelievler  İlçesi,Yenibosna Merkez Mah.,Ladin Sok.,No:32, 

1541 ada 22 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 

14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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18) İstanbul İli, Üsküdar İlçesi,Kısıklı Mah.Bulgurlu Cad., No:5, 761 ada 25 parsel 

adresinde bulunan tarihi bina rekontrüksiyonu ve 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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

19) İstanbul İli, Sarıyer İlçesi,Ayazağa Mah., No:5, 10642 ada 6 parsel adresinde 

bulunan konut ve 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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

20) İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi,Kazlıçeşme Mah.,Beşkardeşler 4 Sok., No:2-

4/1, 753 ada 16 parsel adresinde bulunan otel 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 
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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 

14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

21) İstanbul İli, Avcılar İlçesi,Tatakale Mah., Ziya Gökalp Cad., No:14/4, 636 ada 

1-2-10 parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki 

inşaat faaliyetine; şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla 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 

14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

22) İstanbul İli, Fatih İlçesi,Merkezefendi Mah., Mevlihane Cad., 2965 ada 56 

parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine; şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla moloz nakli işlerinde 

(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 

14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 

23) İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi,Çobançeşme Mah., Fatih Cad., 129 ada 11 

parsel adresinde bulunan park, tarfo, zeminaltı otopark projesi yapımı 
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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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

24) İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Mah., Aydınerler Cad., No:3A, 

222 ada 24 parsel adresinde bulunan konut ve 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 

14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

25) İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Merve  Mah., Hacı Hüsrev Sok., No:2-6, 779 

ada 14 parsel adresinde bulunan iş 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 
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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 

14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-20:00 arası çalışma izni verilmesine, 

26) İstanbul İli, Pendik İlçesi, Batı Mah., Erol Kaya Cad., No:53, 10841 ada 5 

parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyeti için istenilen akşam ve gece çalışma izin talebinin reddine,  

27) İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Hamidiye Mah., Anadolu  Cad., No:16, 7028 ada 

2 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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

28) İstanbul İli, Güngören İlçesi, Mehmet  Nesih Özmen Mah., No:22, 981 ada 42 

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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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29) İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kılıç Ali Paşa Mah., Meclis-i Mebusan Cad.,No:25, 

44 ada 62 parsel adresinde bulunan apart otel 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 

14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

30) İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Arap Cami Mah., Bankalar Cad.,No:33, 1472 ada 

77 parsel adresinde bulunan apart otel 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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

31) İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mah., Sırtköy Bulvarı.,Org. 

İzzettin Aksular Cad., 139 ada 15 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 
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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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

32) İstanbul İli, Avcılar  İlçesi, Cihangir  Mah., 0 ada 13656  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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

33) İstanbul İli, Şişli İlçesi, Esentepe Mah.,Kore Şehitleri Cad.,No:2/1, 1951 ada 23 

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 14/09/2023 tarihine kadar saat 19:00-

07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

34) Beyoğlu İlçesi, Şahkulu Mahallesi, Şahkulu Bostan Sok., No:8/2, 38 pafta, 284 

ada, 34 ve 104 parsel adresinde bulunan Özel Alman Lisesi spor salonu ve çok 
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amaçlı salon yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 14.06.2021 tarih ve 212 

sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 29 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 (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) 14/09/2023 

tarihine kadar uzatılmasına, 

35) Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, Tepeüstü Sokak, 1353 ada, 4 parsel, 1352 ada, 

11 parsel, 380 ada, 84 parsel adresinde konut ve ticari alan yapımı kapsamında 

inşaat faaliyetine; 15.09.2021 tarih ve 214 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde 21 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 oluşmaması için gerekli 

önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) 14/09/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

36) Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mah., Nuribey Cad..,No:134 A, 712 ada, 8 parsel 

adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 16.10.2020 

tarih ve 207 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 10 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 (04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen Şantiye Alanı 
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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) 14/09/2023 

tarihine kadar uzatılmasına, 

37) Çekmeköy İlçesi, Güngören Mah. Tolgahan Cd. No:3E, 558 ada,1 ve  2 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

05.08.2021 tarih ve 213 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 29 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 oluşmaması için gerekli önlemlerin 

alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin 

kurulması şartıyla) 14/09/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

38) Kartal İlçesi, Kordonboyu Mah., Zambak Sok., No:4, G22A14A2B Pafta, 

10161 ada, 16 parsel adresine bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine; 15.09.2021 tarih ve 214 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde 29 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 (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 
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önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama 

ünitesinin kurulması şartıyla) 14/09/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

39) Beşiktaş İlçesi, Gayrettepe Mah., Barbaros Bulvarı, 1646 ada 55 parsel 

adresinde bulunan yapıların yıkımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 15.09.2021 

tarih ve 214 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 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 (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) 14/09/2023 

tarihine kadar uzatılmasına, 

40) Küçükçekmece İlçesi, Gültepe Mah., Halkalı Cad. No:97, 0 ada, 12911 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

14.06.2021 tarih ve 212 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.24 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 (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) 14/09/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

41) Beyoğlu İlçesi, Camiikebir Mah., Taşkızak Tersanesi Cd. No:2, 3585 ada, 1 

parsel adresinde bulunan “Tersane İstanbul Projesi” kapsamındaki inşaat 

faaliyeti ve Beyoğlu İlçesi, Camiikebir Mah. 3585 ada, 4 parsel adresinde 

bulunan “Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi” kapsamında yapılmakta olan 

“Divanhane Binası Restorasyon ve Eski Karakol Binası Rekonstrüksiyon İşi” 
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kapsamındaki inşaat faaliyetlerine; 15.09.2021 tarih ve 214 sayılı İl Mahalli 

Çevre Kurulu Kararı Madde 24 ile ve 14.10.2021 tarih ve 215 sayılı İl Mahalli 

Çevre Kurulu Kararı Madde 5 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 

oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 14/09/2023 tarihine 

kadar uzatılmasına, 

42) İstanbul Anadolu Yakası ‘Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu İnşaat ve 

Elektromekanik Sistemler Temin,Montaj ve İşletmeye Alma İşleri ‘’ işi 

kapsamındaki inşaat faaliyetine; 15.09.2021 tarih ve 214 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde 28 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 

oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 14/09/2023 tarihine 

kadar uzatılmasına, 

43) ‘’Dudullu-Bostancı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Yer altı aktarma 

merkezleri (otoparklar), depo alanı ile yönetim binası ve kontrol merkezi 

inşaatı’’ işi metro yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 05.08.2021 tarih ve 

213 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.27 ile 19.00-07.00 saatleri 

arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine istinaden şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 
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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 oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının 

giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 14/09/2023 

tarihine kadar uzatılmasına, 

44) Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu ile Sarıgazi(Hastane)-Taşdelen 

Yenidoğan Metro Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri Temin,Montaj ve 

İşletmeye Alma İşleri kapsamındaki İnşaat Faaliyetine; 05.08.2021 tarih ve 213 

sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.28 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 oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının 

giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 14/09/2023 

tarihine kadar uzatılmasına, 

45) İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mah.,3182  ada 5 parsel adresinde bulunan 

konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 05.08.2021 tarih ve 

213 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.9 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 (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 



 

 

                                             

T.C. 

                          İSTANBUL VALİLİĞİ 

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  

 

 
 

 

 

Barbaros Mahallesi  Begonya Sokak No  :9A  34746  Ataşehir - İSTANBUL    Elektronik Posta  :İstanbul@csb.gov.tr 
Tel: 0216 687 4400 Faks: 0216 687 4406 

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) 14/09/2023 

tarihine kadar uzatılmasına, 

46) Küçükçekmece İlçesi,Gültepe Mah.,Şehit Özgür Güven Cad.,No:39, 0 ada 

13222 parsel ve 0 ada 13223 parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan 

yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetiyle ilgili olarak tarafımıza ulaşan gece 

çalışma izni saat güncelleme talebine istineden yapılan değerlendirmede 

çalışma izninin aynen devamına, 

47) Üsküdar İlçesi,Acıbadem Mah.,Derya Sok., No:11/1,27 ada ,41 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine, 

23.03.2022 tarih ve 219 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.12 ile 

19.00-23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin; Üsküdar Belediyesi Temizlik 

İşleri Müdürlüğünün 24.08.2022 tarih ve 125450 sayılı yazısında belirtildiği 

üzere yapılan denetimlerde ilgili firmanın çalışma saatlerine riayet etmediğinin 

tespit edildiğinin belirtilmesi ve ayrıca şantiye çevresinden gelen yoğun 

şikayetlere istinaden  verilmiş olan çalışma izninin iptal edilmesine, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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