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MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI 

 

Toplantı Tarihi/Saati : 22/12/2022/11:00 

Toplantı Sayısı   : 226 

 

 

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI 

 

 

A. 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği gereği inşaat faaliyetlerinin saat 22:00-

10:00 arası zaman diliminde de sürdürülmesi ile ilgili dosyaların görüşülmesi, 

 

1) Beyoğlu İlçesi, Fetihtepe Mah.,3550 ada 1 parsel adresinde bulunan “ İstanbul 

Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1.Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret 

İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri İşi “kapsamındaki inşaat 

faaliyetine; ilgi yönetmelik Ek-2 madde 10 kapsamında yapılan 

değerlendirmede projede kamu yararı bulunmasından dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (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 

22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-10:00 arası çalışma izni verilmesine, 

2) Beyoğlu İlçesi, Fetihtepe Mah.,3550 ada 1 parsel adresinde bulunan “ İstanbul 

Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1.Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret 

İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri İşi “kapsamındaki inşaat 

faaliyetine; ilgi yönetmelik Ek-2 madde 10 kapsamında yapılan 

değerlendirmede projede kamu yararı bulunmasından dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (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 

22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-10:00 arası çalışma izni verilmesine, 

3) Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mah., 889 ada 2 parsel adresinde bulunan okul 

ve spor salonu yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; ilgi yönetmelik Ek-2 
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madde 10 kapsamında yapılan değerlendirmede projede kamu yararı 

bulunmasından dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (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 22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-

10:00 arası çalışma izni verilmesine, 

4) Büyükçekmece İlçesi, Muratçeşme Mah.,Mimar Cad., 0 ada, 380  parsel 

adresinde bulunan okul yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; ilgi yönetmelik 

Ek-2 madde 10 kapsamında yapılan değerlendirmede projede kamu yararı 

bulunmasından dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (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 22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-

10:00 arası çalışma izni verilmesine, 

5) Sancaktepe İlçesi, Fatih Mah., 6223 ada, 18  parsel adresinde bulunan okul 

yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; ilgi yönetmelik Ek-2 madde 10 

kapsamında yapılan değerlendirmede projede kamu yararı bulunmasından 

dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat 

faaliyetlerinde (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 22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-10:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

6) Kağıthane İlçesi, Çağlayan Mah., Park Cad., 5610 ada 22 parsel adresinde 

bulunan öğrenci yurdu yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; ilgi yönetmelik 

Ek-2 madde 10 kapsamında yapılan değerlendirmede projede kamu yararı 

bulunmasından dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (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 
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alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin 

kurulması şartıyla) kullanılmak üzere 22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-

10:00 arası çalışma izni verilmesine, 

7) Beylikdüzü  İlçesi, Adnan Kahveci Mah., 661 ada 6 parsel adresinde bulunan 

anaokulu yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; ilgi yönetmelik Ek-2 madde 

10 kapsamında yapılan değerlendirmede projede kamu yararı bulunmasından 

dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat 

faaliyetlerinde (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 22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-10:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

8) Beylikdüzü  İlçesi, Dereağzı Mah., 281 ada 16 parsel adresinde bulunan 

anaokulu yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; ilgi yönetmelik Ek-2 madde 

10 kapsamında yapılan değerlendirmede projede kamu yararı bulunmasından 

dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat 

faaliyetlerinde (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 22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-10:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

9) “Fatih İlçesi Gedikpaşa Katlı Otoparkı İle Ordu Caddesi ve Yakın çevresi 

Düzenleme İnşaatı” işi kapsamındaki inşaat faaliyetine; ilgi yönetmelik Ek-2 

madde 10 kapsamında yapılan değerlendirmede projede kamu yararı 

bulunmasından dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (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 22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-

10:00 arası çalışma izni verilmesine, 

10) Üsküdar İlçesi, Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Cad.,No:150/11, 1093 ada 31 

parsel, adresinde bulunan spor salonu yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

ilgi yönetmelik Ek-2 madde 10 kapsamında yapılan değerlendirmede projede 
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kamu yararı bulunmasından dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 

uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (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 22/12/2023 tarihine kadar 

saat 22:00-10:00 arası çalışma izni verilmesine, 

11) Şişli İlçesi, Fulya Mahallesi, Akıncıbayırı  Sok.,No:14, 1199 ada 366 parsel, 

adresinde bulunan sosyokültürel merkez inşaatı yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine; ilgi yönetmelik Ek-2 madde 10 kapsamında yapılan 

değerlendirmede projede kamu yararı bulunmasından dolayı ilgili yönetmelikte 

belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (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 

22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-10:00 arası çalışma izni verilmesine, 

12) Beşiktaş İlçesi, “Kuruçeşme Parkı Sahili Onarım ve Güçlendirme İnşaatı”  

yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; ilgi yönetmelik Ek-2 madde 10 

kapsamında yapılan değerlendirmede projede kamu yararı bulunmasından 

dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat 

faaliyetlerinde (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 22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-10:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

13) Bahçelievler İlçesi, Çobançeşme  Mah., 129 ada 4 parsel adresinde bulunan 

cami yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; ilgi yönetmelik Ek-2 madde 10 

kapsamında yapılan değerlendirmede projede kamu yararı bulunmasından 

dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat 

faaliyetlerinde (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 
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üzere 22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-00:00 arası çalışma izni 

verilmesine, 

14) Beyoğlu İlçesi, Arap Cami Mah., Bankalar  Cad., 1105 ada 1 parsel adresinde 

bulunan otel ve restorant yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; ilgi 

yönetmelik Ek-2 madde 10 kapsamında yapılan değerlendirmede ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde 

(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 

22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-10:00 arası çalışma izni verilmesine, 

15) Şişli İlçesi, Harbiye Mah.,703 ada 29 parsel adresinde bulunan konut ve ticari 

alan yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; ilgi yönetmelik Ek-2 madde 10 

kapsamında yapılan değerlendirmede ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara 

uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde (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 22/12/2023 tarihine kadar 

saat 22:00-00:00 arası çalışma izni verilmesine, 

16) Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Karamustafapaşa Mah., Kemakeş Cad. No:51, 77 

ada 61 parsel adresinde bulunan otel yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 

ilgi yönetmelik Ek-2 madde 10 kapsamında yapılan değerlendirmede ilgili 

yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla inşaat faaliyetlerinde 

(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 

22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-10:00 arası çalışma izni verilmesine, 

17) Kabataş-Mecidiyeköy Metro Hattı İnşaat İşleri İle Kabataş-Mahmutbey Metro 

Hattı ve Depo Sahası İnce İşler ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve 

İşletmeye Alma İşleri kapsamındaki inşaat faaliyetine;15.09.2021 tarih ve 214 

sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde 20 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 (şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak 
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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) 20/02/2024 tarihine kadar  saat 22:00-10:00 arası olacak 

şekilde uzatılmasına, 

18)  “İstanbul Geneli Eğitim Yapıları Yapım, Onarım ve Tadilat 1.Grup İnşaatı 

(Fatih İlçesi, Baba Hasan Alemi Mah. 932 ada, 42 parsel, Gaziosmanpaşa 

İlçesi, Karadeniz Mah. 17224 parsel, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mah. 3169 ada, 

104 parsel, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mah. 3256 ada, 141 parsel, Şişli 

İlçesi, Eskişehir Mah. 1318 ada, 57 parsel, Maltepe İlçesi, Girne Mah. 16965 

ada, 14-15 parsel, Büyükçekmece İlçesi, Merkez Mah. 4974 parsel)” işi 

kapsamındaki inşaat faaliyetine; 23.12.2021 tarih ve 217 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 (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) 22/12/2023 

tarihine kadar saat 22:00-10:00 arası olacak şekilde uzatılmasına,, 

19) “Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik 

İşleri” kapsamındaki inşaat faaliyetine; 25.11.2021 tarih ve 216 sayılı İl 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı Madde A.9 ile 19.00-07.00 saatleri arası verilen 

çalışma izninin, ilgilisinin uzatma talebine istinaden şehir içi gündüz trafiğini 

olumsuz etkilediğinden dolayı ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak 

kaydıyla (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) 10/01/2025 

tarihine kadar saat 22:00-10:00 arası olacak şekilde uzatılmasına,  

20) Güngören İlçesi, Tozkoparan Mah. Erdemli Sok. No:2-4-6-8-10 adresinde 

bulunan “İstanbul Güngören Tozkoparan 2.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi İşi” 

yapımı kapsamındaki inşaat faaliyetine; 25.11.2021 tarih ve 216 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 
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kaydıyla (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) 22/12/2023 

tarihine kadar saat 22:00-10:00 arası olacak şekilde uzatılmasına,  

21) Üsküdar İlçesi, Acıbadem Mah. Çeçen Sok. No:27, 74 pafta, 2778 ada, 1 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.32 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 (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) 22/12/2023 tarihine kadar saat 22:00-

23:00 arası olacak şekilde uzatılmasına,  

22) Beyoğlu İlçesi, Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, İstiklal Cad. No: 57, 20 pafta, 

457 ada, 5 parsel adresinde bulunan ticari alan yapımı kapsamındaki inşaat 

faaliyetine; 25.11.2021 tarih ve 216 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 (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) 22/12/2023 tarihine 

kadar saat 22:00-10:00 arası olacak şekilde uzatılmasına,  

23) 08.11.2022 tarih ve 225 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı madde 56 ile izin 

verilen şantiyenin proje bilgilerinin; Beykoz  İlçesi, Tokatköy Mah., 487 ada, 

81 parsel adresinde bulunan “İstanbul Beykoz Tokatköy 2. Etap Konut ve 

Ticaret Alanları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” olarak güncellenmesine, 

24) Beyoğlu  İlçesi, Asmalımescit Mah., 306 ada 3 parsel adresinde bulunan  

restorasyon kapsamındaki inşaat faaliyeti için 08.11.2022 tarih ve 225 sayılı İl 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı madde 20 ile izin verilen şantiyenin 1 yazılan 

parsel bilgisinin 3 olarak güncellenmesine, 
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B. 2023 Yılına Ait İstanbul İlinde Bulunan Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan 

Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertarafına İlişkin Ücretlerin 

Görüşülmesi Konusu, 

 

2023 Yılına Ait İstanbul İlinde Bulunan Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Tıbbi 

Atıkların Bertarafına İlişkin Ücretlerin Görüşülmesi Konusu, 25.01.2017 tarihli ve 29959 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

kapsamında İl Mahalli Çevre Kurulu’na sunulmuştur: 

2023 yılı için uygulanacak Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertarafı 

Ücretlerinin; 

 

1. Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertarafı Ücretinin “Kilogram Başına 

Ödeme” yapan (Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri, Kamu Üniversite Hastaneleri, 

Vakıf Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler) sağlık kuruluşları için birim fiyat 

olarak 3,04TL / Kg +KDV belirlenmesine,  

 

1.1. 28.11.2011 tarih ve 115 sayılı İMÇK Kararı’nın c maddesinin iptal edilerek 

kilogram başına ödeme yapan sağlık kuruluşlarının tıbbi atık bertaraf ücreti 

tahakkuklarının aylık olarak tahsil edilmesine, 

 

1.2. Kilogram başına birim fiyat üzerinden ödeme yapan tüm sağlık kuruluşlarının, 

tartılarının sağlık kuruluşu tarafından temin edilmesine ve bakım-onarım, 

kalibrasyon/mühürleme işlemlerinin sağlık kuruluşları tarafından yaptırılmasına, 

tartı arızasının 15 günü geçmesi durumunda tıbbi atık bertaraf ücretinin %20 

cezalı olarak ödenmesine, 

 

2. Diyaliz Merkezleri için Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertarafı 

Ücretinin seans başına 4,80 TL/seans (KDV Dahil) olarak belirlenmesine,  

 

2.1. Evlerde tedavi gören periton diyaliz hastalarından kaynaklanan tıbbi atıkların 

bedelsiz alınmasına, 

2.2. Evlerde tedavi gören periton diyaliz hastaları için tıbbi atık poşetlerinin İBB 

tarafından bedelsiz verilmesine, 

2.3.  28.11.2011 tarih ve 115 sayılı İMÇK Kararı’nın g maddesinin iptal edilerek 

diyaliz merkezlerinin tıbbi atık bertaraf ücreti tahakkuklarının aylık olarak tahsil 

edilmesine, 

 

3. Tıbbi Hizmet veren ve ünite cinsine göre “Yıllık Tıbbi Atık Aidat Ücreti” alınan 

sağlık kuruluşları için Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertarafı 

Ücretinin EK-1’deki tabloda belirtildiği gibi belirlenmesine,  

 

3.1. Tıbbi Hizmet Veren ve Ünite Cinsine Göre Yıllık Tıbbi Atık Aidat Ücreti 

Alınan Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin 31 Mart 2023 

tarihine kadar ödenmesine (yeni açılış yapan sağlık kuruluşları hariç), 
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ödenmeyen ücretlere 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle gecikme zammı 

uygulanmasına, 

 

3.2. Yeni açılacak olan ve Ünite Cinsine Göre Yıllık Tıbbi Atık Aidat Ücreti Alınan 

Sağlık Kuruluşlarında, yıllık hesaplamanın, açılış yaptığı ay itibariyle yılın kalan 

süresi üzerinden oranlama yapılarak hesaplanmasına ve yıl bitmeden kapanan 

sağlık kuruluşlarına herhangi bir ücret iadesi yapılmamasına, 

 

3.3. Yıllık Tıbbi Atık Aidat Ücreti Alınacak Sağlık kurum/kuruluşu olup, yukarıda 

Tıbbi hizmet veren üniteler kategori listesinde yer almayan sağlık kuruluşlarının 

hizmet talep etmesi halinde en yakın kategori tarifesi üzerinden 

ücretlendirilmesine, 

 

3.4. Müşterek muayenehanelerde hekim başına tıbbi atık kabul belgesi başvurusu 

yapılmasına ve hekim başına Yıllık Tıbbi Atık Aidat Ücreti alınmasına, 

 

3.5. Kemik yoğunluğu ölçen muayenehaneler ile psikiyatri branş muayenehaneleri 

ve psikiyatri merkezlerinden tıbbi atıkların bedelsiz alınmasına, 

 

EK-1 

NO TIBBİ HİZMET VEREN ÜNİTE CİNSİ 
Ücret (TL/yıl)  

(KDV Dahil) 

A- TIP DOKTORLARI VE TIBBİ HİZMET VEREN ÜNİTELER 

1 Bireysel Dâhili Branş Muayenehanesi 900,00 TL  

2 Bireysel Cerrahi Branş Muayenehanesi 1.400,00 TL  

3 

Birden Çok Branş Doktoru ve Sağlık Personeli Çalışan 

Üniteler - Toplam Alanı 500 m2'den Az  

(Poliklinikler / Tıp Merkezleri / Özel Dal Klinikleri / 

Güzellikten Dönen Poliklinikler / Rehabilitasyon Merkezleri / 

Sandıklara Ait Sağlık Birimleri / Havaalanı ve Gümrüklü 

Alanlardaki Sağlık Üniteleri / İlçe Belediyelerinin Sağlık 

Üniteleri vs.)  

3.900,00 TL  

4 

Birden Çok Branş Doktoru ve Sağlık Personeli Çalışan 

Üniteler - Toplam Alanı 500-1.000 m2 Arası (Poliklinikler / 

Tıp Merkezleri / Özel Dal Klinikleri / Güzellikten Dönen 

Poliklinikler / Rehabilitasyon Merkezleri / Sandıklara Ait 

Sağlık Birimleri / Havaalanı ve Gümrüklü Alanlardaki Sağlık 

Üniteleri / İlçe Belediyelerinin Sağlık Üniteleri vs.)  

7.000,00 TL  
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5 

Birden Çok Branş Doktoru ve Sağlık Personeli Çalışan 

Üniteler - Toplam Alanı 1.000-3.000 m2 Arası (Poliklinikler / 

Tıp Merkezleri / Özel Dal Klinikleri / Güzellikten Dönen 

Poliklinikler / Rehabilitasyon Merkezleri / Sandıklara Ait 

Sağlık Birimleri / Havaalanı ve Gümrüklü Alanlardaki Sağlık 

Üniteleri / İlçe Belediyelerinin Sağlık Üniteleri vs.)  

10.500,00 TL  

6 

Birden Çok Branş Doktoru ve Sağlık Personeli Çalışan 

Üniteler - Toplam Alanı 3.000 m2'den Fazla  

(Poliklinikler / Tıp Merkezleri / Özel Dal Klinikleri / 

Güzellikten Dönen Poliklinikler / Rehabilitasyon Merkezleri / 

Sandıklara Ait Sağlık Birimleri / Havaalanı ve Gümrüklü 

Alanlardaki Sağlık Üniteleri / İlçe Belediyelerinin Sağlık 

Üniteleri vs.)  

27.600,00 TL  

7 
Radyoloji / Sintigrafi / Nükleer Tıp Müesseseleri / 

Görüntüleme ve Tanı Merkezleri / Fizik Tedavi Merkezleri 
1.400,00 TL  

8 

 

Kan ve Kan Ürünleri İle Çalışma Yapan Üniteler, Tıbbi Atık 

Üreten Laboratuvarlar ve Merkezler  

(Tıbbi Araştırma Merkezleri / Biyoteknoloji Laboratuvarları 

ve Enstitüleri / Kan Bankaları ve Transfüzyon Merkezleri / 

Biyomedikal Laboratuvarlar / Mikrobiyoloji Laboratuvarları, 

Üniversite Laboratuvarları, Deney ve Test Sonucu Tıbbi Atık 

Üreten İşyerleri, İşletmeler vb.) 

 

2.800,00 TL  

9 
Tıbbi Tahlil Laboratuvarları / Gıda Laboratuvarları /  Patoloji 

Laboratuvarları 
8.800,00 TL  

10 

Aile Sağlık Merkezleri / Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri / 

Verem Savaş Dispanserleri / Birinci Basamak Muayene 

Merkezleri / Resmi Kurum Tabiplikleri, Revirler / Toplum 

Sağlığı Merkezleri / Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri / Göçmen 

Sağlığı Birimleri 

900,00 TL  

11 İş Yeri Hekimliği Yapılan Üniteler (Hekim Sayısı Kadar) 900,00 TL  

12 

Evde Tedavi Merkezleri / Yaşlı Bakım Evleri / Huzurevleri / 

Hemşire Hizmetleri Servisi Veren Sağlık Kuruluşları / Engelli 

Bakım Evleri 

900,00 TL  

13 
Bağımsız Ambulans Hizmetleri / Gezici Sağlık Servisleri 

(Gezici Sağlık Aracı Sayısı Kadar) 
600,00 TL  

14 Sağlık Kabinleri / Sağlık Evleri 600,00 TL  

 

B-DİŞ HEKİMLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÜNİTELER 
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Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

        Günay ÖZTÜRK 

Vali a. 

Vali Yardımcısı 

Başkan 

 

Hacı Mehmet GÜNER 

Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü 

İl Müdürü 

 

Ayşen 

ERDİNÇLER 

İ.B.B. 

Çevre Koruma 

Kontrol Dairesi 

Bşk. 

 

 

 

 

          KATILMADI 

İl Emniyet Müdürlüğü 

 

15 Diş Hekimi Muayenehaneleri 1.500,00 TL  

16 Diş Poliklinikleri 2.800,00 TL  

17 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri 6.600,00 TL  

18 Diş Hekimliği Fakülteleri / Diş Hastaneleri 11.900,00 TL  

 

C-VETERİNER HİZMETİ VEREN ÜNİTELER 

  

19 Veteriner Hekim Muayenehanesi 1.400,00 TL  

20 
Veteriner Poliklinikleri / Hayvan Barınma-Eğitim Yeri / 

Hayvanat Bahçesi 
4.000,00 TL  

21 Hayvan Hastaneleri 9.800,00 TL  

22 Hayvanlar Üzerinde Araştırma ve Deney Yapan Kuruluşlar 1.500,00 TL  

 

D-GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI 

  

23 
Güzellik Salonu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Bulunan 

İşletmeler 
1.400,00 TL  

24 Akupunktur / Kulak Delme / Dövme Merkezleri 800,00 TL  
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Duygu HARIM ŞAN 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl J. K. Yrd. 

Tim Kom. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet Hüseyin 

KARAGÖZ 

İstanbul Deftardarlığı 

Muhasebe Md. Yrd. 

 

 

 

Emrullah AYDIN 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Md. Yrd. 

 

 

Hüseyin KOZANOĞLU 

İstanbul İl  Sağlık 

Müdürlüğü 

Bşk. Yrd. 

 

 

Abdulkerim GÖKBULUT 

Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı 1. Bölge 

Müdürlüğü 

             Baş Müh. V. 

 

     Akın AKYILDIZ 

Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü 

Mühendis 

 

 KATILMADI 

İl Nüfus ve 

Vatandaşlık 

Müdürlüğü 

 

 

 

Yasemin TURAN 

GÜRBÜZ 

Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü 

Şehir Plancısı 

 

 

KATILMADI 

Enerji ve Tabi Kaynaklar 

Bakanlığı- Türkiye Atom 

Enerjisi Kurumu 

 

 

Murat AKSOY 

Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü 

İl Md. Yrd. 

 

 

 

 

 

KATILMADI 

İstanbul Sanayi 

Odası 

 

 

Uğur GÜNAYDIN 
Tarım ve Orman 

Bakanlığı 1.Bölge 

Müdürlüğü 

Müh. 

 

 

        Yılmaz AYDIN 

    İstanbul Ticaret Odası 

Meclis Üyesi 

 

Dilek GÜNAYDIN 

            Sahil 

GüvenlikMarmara ve 

Boğazlar Komutanlığı 

            Müh. 

 

 

 

 

 

  Abdullah                                     

ÖZDERYA 

Diyanet İşleri 

Başkanlığı İstanbul 

İl Müftülüğü 

     Şb. Md. 

 

     Fırat Cem ÜÇÜNCÜ 

   İl Afet ve Acil Durum  

Müdürlüğü 

   Müh. 

 

   OLUR 

   …/…/2022 

 

       

      Ali YERLİKAYA 

     Vali 


