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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 

 
Toplantı Tarihi/Saati : 08/11/2022/11.00 

Toplantı Sayısı   : 225 

 

 

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) Üsküdar İlçesi,Mehmet Akif Ersoy Mah., Şehit, 1151 ada 297-321-326-327-322-

323-325 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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

2) “İstanbul Kartal Orhantepe Kentsel Dönüşüm 5. Ve 13. Etap İkmal İnşaatı 

Yapım 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 
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çalışmalarının yapılması,  çevrenin kirletilmemesi, kamu zararının 

oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 

08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

3) “İstanbul Kartal Orhantepe Kentsel Dönüşüm 8. Etap İkmal İnşaatı Yapım 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 

08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

4) Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamındaki Halkalı-Ispartakule 

Arası demiryolu hattı inşaatı ile Elektromekanik sistemlerin temini ve yapımı’’ 

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 

08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

5) Fatih Projesi faz-3 kapsamında İstanbul genelinde bulunan bazı okulların ağ 

altyapısı  kurulumu 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 
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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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

6) Pendik İlçesi,Yenişehir Mah., Cumhuriyet Bulvarı,No:32/2, 3993 ada 11 parsel 

adresinde bulunan anaokulu 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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

7) Küçükçekmece İlçesi,Tevfikbey Mah., Şehit Önder Balkaya Sok.,No:4, 0 ada 

13287 parsel adresinde bulunan okul 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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

8) Bağcılar İlçesi,Fevzi Çakmak Mah., 2083. Sok.,No:29, 0 ada 12 parsel adresinde 

bulunan okul binası yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; şehir içi gündüz 
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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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

9) “Avrupa Bölgesi İçme Suyu Tünel İnşaatı Yapım İşi” kapsamındaki İnşaat 

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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

10) Pendik İlçesi, Doğu Mah.,11311 ada, 2 ve 15 parsel, adresinde bulunan cami ve 

otopark 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 
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giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak 

üzere 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

11) Beşiktaş İlçesi,Dikilitaş Mah., Cemil Aslan Güder Sok.,No:1, 1082 ada 4 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 08/11/2023  tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

12) Kadıköy İlçesi,Kozyatağı Mah., Ayçil Sok.,No:24, 1201 ada 30 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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

13) Kartal İlçesi, Yakacık Yeni Mah. Dereüstü Sok. No:22/C, 12311 ada, 42 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 



 

 

                                             

T.C. 

                          İSTANBUL VALİLİĞİ 

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  

 

 
 

6 

 

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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

14) İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi,Beştelsiz Mah. 131. Sok., No:2, 2326 ada 44-49 

parsel adresinde bulunan katlı otopark,pazaryeri,spor tesisi 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 

08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

15) İstanbul İli, Tuzla İlçesi,İstasyon Mah. İbiş Ağa Cad. 131., No:10A, 0 ada 6408 

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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

16) İstanbul İli, Pendik  İlçesi,Yenişehir Mah. Orkide Sok., 4008 ada 3 parsel 

adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; şehir içi 

gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen 
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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 08/11/2023  tarihine kadar saat 19:00-00:00 arası çalışma izni verilmesine, 

17) İstanbul İli, Pendik  İlçesi, Çınardere Mah.,4096 ada 16 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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

18) İstanbul İli, Pendik  İlçesi, 7302 ada 14 parsel adresine 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 

08/11/2023  tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni verilmesine, 
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19) İstanbul İli, Bağcılar  İlçesi, Mahmutbey Mah.,2536. Sok., 2086 ada 7 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 08/11/2023  tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

20) İstanbul İli, Beyoğlu  İlçesi, Asmalımescit Mah., 306 ada 1 parsel adresinde 

bulunan  restorasyon 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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

21) İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, İstiklal Mah., 1734 ada 19 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 
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oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve 

çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 

08/11/2023  tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

22) Kağıthane İlçesi,Çeliktepe Mah., Şehit Muharrem Öztürk Sok.,No:1, 9644 ada 

21 parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyeti için 

istenilen akşam ve gece çalışma izni talebinin; şantiye çevresinde çok yakın 

mesafede konutlar olmasından dolayı reddine, 

23) Pendik  İlçesi, Yenişehir  Mah., Reyhan Cad.,No:41, 4000 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 08/11/2023  tarihine kadar saat 19:00-00:00 arası çalışma izni verilmesine, 

24) Üsküdar İlçesi, Küplüce Mah., Saray Cad.,No:5A, 1193 ada 53 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 08/11/2023  tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

25) Beyoğlu İlçesi, İstiklal Mah., Piyalepaşa Blv.,No:34, 2765 ada 1 parsel adresinde 

bulunan konut,otel 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 
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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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

26) Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mah., 1.Sancak Sok.,No:1, 198 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 oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması 

ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması 

şartıyla) kullanılmak üzere 08/11/2023  tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

27) Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mah.,Mustafa Kemal Cad., No:39 ,347 ada, 4 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 
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şartıyla) kullanılmak üzere 08/11/2023  tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

28) Şişli İlçesi, Harbiye Mah.,Teşvikiye Cad., No:17/6-7 adresinde bulunan banka 

tadilatı 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 

08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

29) Şişli İlçesi, Merkez Mah.,Birahane Sok.,No:32,1548 ada, 53 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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

30) Şişli İlçesi, Merkez Mah.,Büyükdere Cad., No:23C adresinde bulunan banka 

tadilatı 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 



 

 

                                             

T.C. 

                          İSTANBUL VALİLİĞİ 

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  

 

 
 

12 

 

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 

08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

31) Üsküdar İlçesi, Altunizade Mah. 1812 ada, 69 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 

08/11/2023  tarihine kadar saat 19:00-21:00 arası çalışma izni verilmesine, 

32) Ümraniye İlçesi, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz  Cad., No:11, 874 ada 201 

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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

33) ‘’İstanbul İli Üsküdar İlçesi Kirazlıtepe Mah. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 

Projesi 3. Etap Projesi’’ yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 05.08.2021 tarih 

ve 213 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.18 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 
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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) 08/11/2023  

tarihine kadar uzatılmasına, 

34) Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mah., Söğütlüçeşme Cad.No:2, 25 ada,9 parsel 

adresinde bulunan güçlendirme projesi kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

14.10.2021 tarih ve 215 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.10 ile 

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

istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 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) 08/11/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

35) Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Mah.,Niyazibey Cad.,No:7-23, 3455 ada, 1 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.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 
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kirletilmemesi, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması 

ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması 

şartıyla) 08/11/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

36) ‘’Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler 

Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri’’ kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

14.10.2021 tarih ve 215 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.19 ile 

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

istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (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) 08/11/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

37) Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mah., Dr. Fahri Atabey Cad. No:76-78,256 ada 73 

parsel adresinde bulunan “Milli Emlak Daire Başkanlığı Hizmet Binası Yapım 

İşi” kapsamındaki inşaat faaliyetine; 14.10.2021 tarih ve 215 sayılı İl Mahalli 

Çevre Kurulu Kararı Madde A.6 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) 08/11/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

38) Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım Mah. Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. No:5/4, 

1968 ada, 2 parsel adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki 

inşaat faaliyetine; 14.10.2021 tarih ve 215 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı 

Madde A.4 ile 19.00-07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin 
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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) 08/11/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

39) Beşiktaş İlçesi, Dolmabahçe-Levazım Arası Tüneli ve Levazım Tünel Bağlantı 

Kavşağı inşaatı faaliyetine; 14.06.2021 tarih ve 212 sayılı İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı Madde A.22 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) 08/11/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

40) Eyüpsultan İlçesi,Yeşilpınar Mah., 487 ada 12 parsel adresinde bulunan konut 

ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 15.09.2021 tarih ve 214 

sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 11 ile 19.00-23.00 saatleri arası 

verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma ve saat güncelleme talebine istinaden 

yapılan değerlendirmede; 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 
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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) 08/11/2023 tarihine kadar 19:00-23:00 saatleri arası olacak şekilde 

uzatılmasına, 

41) Maltepe İlçesi, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:37-43A, 16056 ada, 300 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

25.11.2021 tarih ve 216 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.19 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) 08/11/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

42) Üsküdar İlçesi, Küçüksu Mah. Dereboyu Cad. No:135, 972 ada, 24 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

14.10.2021 tarih ve 215 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.17 ile 

19.00-07.00 saatleri arası verilen çalışma izninin ilgilisinin uzatma talebine 

istinaden yapılan değerlendirmede, şantiye çevresinden gelen yoğun şikayetler 

üzerine (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) 08/11/2023 tarihine kadar 19.00-23.00 saatleri 

arası olacak şekilde uzatılmasına, 

43) Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mah.,Gürgen Sok. No:9 , 733 ada, 16 parsel, 

adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 05.08.2021 
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tarih ve 213 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.15 ile 19.00-22.00 

saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma ve saat güncelleme 

talebine istinaden yapılan değerlendirmede; 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) 08/11/2023 tarihine kadar 19:00-22:00 saatleri arası olacak şekilde 

uzatılmasına, 

44) Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mah.,Kadir Ova Cad.,No:40/58, 118 ada, 1 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

15.09.2021 tarih ve 214 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 22 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) 08/11/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

45) Maltepe İlçesi, Cevizli Mah. Sanayiciler Cad. No:14, 15099 ada, 167 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

25.11.2021 tarih ve 216 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.12 ile 

19.00-23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma ve saat 

güncelleme talebine istinaden yapılan değerlendirmede; 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 



 

 

                                             

T.C. 

                          İSTANBUL VALİLİĞİ 

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  

 

 
 

18 

 

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) 08/11/2023 tarihine kadar 19:00-23:00 saatleri 

arası olacak şekilde uzatılmasına, 

46) Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mah., Yaban Lalesi Sok.No:4, 15570 ada, 16 parsel 

adresinde bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyeti; 

14.10.2021 tarih ve 215 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 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) 08/11/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

47) Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mah. Gelibolu Cad. No:2U, 1407 ada, 1 parsel, 18 

Mart Cad. No:1G, 1408 ada, 4 parsel, No:2A, 1406 ada, 11 parsel adresinde 

bulunan konut ve ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 25.11.2021 

tarih ve 216 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.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 
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zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının 

giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması şartıyla) 08/11/2023  

tarihine kadar uzatılmasına, 

48) Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mah. Emek Sok. No:77-83A-B, 15646 ada, 44 

parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

25.11.2021 tarih ve 216 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.6 ile 

19.00-23.00 saatleri arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine 

istinaden şehir içi gündüz trafiğini olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla (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) 08/11/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

49) Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:2, 0 ada, 3480 

parsel adresinde bulunan ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

25.11.2021 tarih ve 216 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.13 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) 08/11/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

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

55 parsel adresinde bulunan konut yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

14.09.2022 tarih ve 224 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 16 ile 

verilen 19.00-21.00 saatleri arası verilen çalışma izninin; çalışma izni saat 
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güncelleme talebine istinaden yapılan değerlendirme neticesinde çalışma izninin 

aynen devamına, 

51) “İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mah. 347 Ada 1 Parselde Bulunan 

Taşınmaza İlişkin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi” kapsamında yapımı 

devam eden 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 

08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-22:00 arası çalışma izni verilmesine, 

52) Ümraniye İlçesi, Yamanevler Mah. Dr. Fazıl KÜÇÜK Cad., No:10, 874 ada 198 

parsel adresinde bulunan ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

14.10.2021 tarih ve 215 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.8 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) 08/11/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 

53) “Kuzey Marmara (3.Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri- Paşaköy 

(Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet Devret Modeliyle Yapılması, 

İşletilmesi ve Devri İşi”kapsamındaki inşaat faaliyetine (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-
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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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası 

çalışma izni verilmesine, 

54) İstabul İli, Esenler İlçesi, Oruçreis Mahallesi Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim 

Projesi 2. Etap 277 Adet Konut Ve 35 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve 

Çevre Düzenlemesi İşi  yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 05.08.2021 tarih 

ve 213 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.8 ile 19.00-23.00 saatleri 

arası verilen çalışma izninin, ilgilisinin çalışma saatlerinin güncellenmesi ve 

uzatılması talebine ilişkin yapılan değerlendirme çalışma izninin (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) 08/11/2023 tarihine kadar 19:00-23:00 saatleri arası olacak şekilde 

uzatılmasına, 

55) Ataşehir İlçesi, Şerifali Çiftliği GÖB Alanı 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 

08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-23:00 arası çalışma izni verilmesine, 



 

 

                                             

T.C. 

                          İSTANBUL VALİLİĞİ 

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  

 

 
 

22 

 

56) Beykoz İlçesi, Tokatköy 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 

08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

57) Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:12, 2106 ada, 10 parsel adresinde 

bulunan otel yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 25.11.2021 tarih ve 216 sayılı 

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.14 ile 19.00-07.00 saatleri arası verilen 

çalışma izninin, ilgilisinin çalışma saatlerinin uzatılması talebine ilişkin yapılan 

değerlendirme çalışma izninin (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) 08/11/2023 

tarihine kadar 19:00-07:00 saatleri arası olacak şekilde uzatılmasına, 

58) Esenyurt İlçesi, Selahaddin Eyyübi Mah. Uğur Mumcu Cad. No:27/1, 1380 ada, 6 

parsel 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 
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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 08/11/2023 tarihine kadar saat 19:00-07:00 arası çalışma izni verilmesine, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

        Günay ÖZTÜRK 

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. 

 

 

 

 

          Cihat TOPAL 
İl Emniyet Müdürlüğü 

Büro Amiri 

 

 

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. 

 

 

         İbrahim POLAT 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı 1. Bölge 

Müdürlüğü 

             Baş Müh. V. 

 

     Akın AKYILDIZ 

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü 

Müh. 

 

 KATILMADI 

İl Nüfus ve 

Vatandaşlık 

Müdürlüğü 

 

 

 

Mustafa KARNABAT 

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. 

 

 

Ozan KAYABAŞ 
Tarım ve Orman 

Bakanlığı 1.Bölge 

Müdürlüğü 

Müh. 
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    Ferruh GÜNDOĞAN 

İstanbul Ticaret Odası 

Md. 

 

Sinem GÖKÇELİ 

  Sahil Güvenlik 

Marmara ve Boğazlar 

Komutanlığı 

Müh. 

 

 

 

 

 

 Abdullah          

ÖZDERYA 

Diyanet İşleri 

Başkanlığı İstanbul 

İl Müftülüğü 

Şb. Md. 

 

 K. Yunus KARAMAN 

İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü 

Müh. 

 

   OLUR 

   …/…/2022 

 

     

      Ali YERLİKAYA 

     Vali 


