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GBK 1 
 

Genel Bağlayıcı Kurallar 
 

Garajlar ve Tamir Atölyeleri 

 
Genel Bağlayıcı Kuralların (GBK'ler) bu dizisinde belirtilen çevresel koşullar, 
otomobillerin ve diğer taşıtların tamiriyle ilgilenen işletmelerin çevre performansını 
geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu GBK’lar, 20 m2'yi aşan toplam inşaat alanına 
sahip tüm tesisler için geçerlidir. 

 

GBK'larda yer alan çevresel koşullar aşağıdaki gibidir: 

 Yeni bir işletme tarafından başlatılacak faaliyetler için doğrudan 
uygulanır. 

 Mevcut işletmeler, bu GBK’ların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
12 ay içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

 GBK’ler, Çevre Yasası ve diğer mevzuatların gerekliliklerini 
geçersiz kılmaz. 

 GBK’lar, Belediyeler ve Çevre Koruma Dairesi tarafından 
yapılacak denetimler aracılığıyla uygulanacaktır. 

 
1. Genel Şartlar 

 
1.1. Personel, çevre korumanın ve bu GBK'daki koşulların önemi ile ilgili 

bilinçlendirilir ve bu konuda uygun eğitimi alır. 

1.2. Tesis ve tesis etrafındaki alanlar faaliyetlerden kaynaklanan 
atıklardan sürekli olarak temizlenmelidir. 

1.3. Düşük enerji tüketimine sahip aydınlatma tercih edilmelidir. 
 

1.4. Tesiste iş faaliyetlerinin durdurulması hâlinde, ömrünü tamamlamış 
veya terk edilmiş makineler, tanklar, ekipmanlar, tehlikeli maddeler vb 
malzemeler ile  atıklar tesis yerinden çıkartılır. 

1.5. Yeni faaliyete başlayan şirketler, kendilerine en yakın konut, restoran 
veya otele 25 metreden daha uzak bir mesafede kurulmalıdır. 

1.6. İşletmeci, bölgedekilerin gürültüden rahatsız olması durumunda 
Çevre Koruma Dairesinin yazılı talebi üzerine bu sorunun nedenlerini 
tanımlayan ve sorunun ortadan kaldırılması veya asgari düzeye 



 1 

indirilmesine yönelik yöntemleri ortaya koyan bir rapor hazırlamalıdır. 
İşletmeci raporu, Çevre Koruma Dairesine sunar. 

 
2. Atık Yönetimi 

 
2.1. Atıklar geri dönüşüm/yeniden kullanım için ayrı toplanır. Geri 

dönüşüm amacıyla değerlendirilecek atıklar atık yağ, lastik, varil ve 
konteyner gibi materyalleri içermelidir. 
 

2.2. Tüm atıklar nihai bertaraf öncesinde kontrollü bir depolama alanı veya 
alanları içerisinde depolanır; geri dönüştürülecek atıklar, belirli bir 
konteynerde veya alanda saklanır ve diğer atıklar ile karıştırılmaz. 

 
2.3. Atıkların depolanması sırasında çevreye rahatsızlık verilmeyecek 

önlemler alınmalıdır. Rahatsızlık verildiği takdirde bu atıklar 
kaldırılmaldır. 

 
2.4. Çevre Koruma Dairesi tarafından onaylanmadıkça yakma, drenaj 

veya yüzey suyu bertarafı, toprağa gömme veya biriktirme de dâhil 
olmak üzere atıkların herhangi bir yolla alan içerisinde bertarafı 
yasaktır. 

 
2.5. Atıkların geri dönüşümü, yalnızca bu amaç için Çevre Koruma Dairesi 

tarafından onaylanmış bir tesiste gerçekleştirilir. 
 
2.6. Atıklarla ilgili, miktarı, tarihi, yüklenici adı ve yönetim şekli de dâhil 

olmak üzere kayıtlar tutulur. Kayıtlar, en az 3 yıl muhafaza edilir ve 
talep edilmesi hâlinde yetkili denetçiye sunulur. 

 
3. Atmosfere Salınan Emisyonlar 

 
3.1 Taşıtların sprey boya ile boyanması, onaylanmış bir metodoloji 

doğrultusunda baca gazlarının arıtıldığı özel bir boya kabininde 
gerçekleştirilir. 

3.2 Yeni sprey kabinlerinden salınan emisyonlar, bölgeye rahatsızlık 
vermeyecek şekilde yerleştirilmiş ve tasarlanmış bir baca veya hava 
deliği aracılığıyla atmosfere salınır. 

3.3 Çıkan duman ve gazlar çatı seviyesinin en az 2 m üstündeki bacadan 
havaya salınır. Baca sisteminin tasarımı ve konumu, gürültü ile 
görüntü müdahalesini ve yakın binaların yüksekliğini hesaba 
katmalıdır. 

3.4 Araba kapıları gibi küçük parçaların sprey boya ile boyanması, sprey 
boya kabinlerinde veya uygun hava çıkarma ve havalandırma 
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düzenleri ile donatılmış özel bir alanda yapılmalıdır. Tesis dışında 
sprey boyama yapılması yasaktır. 

3.5 Taşıt motorlarını test etmek için kullanılan alanlar gibi havaya önemli 
miktarda emisyon salınımının öngörüldüğü yerlere emisyon azaltma 
ekipmanı monte edilir. 

3.6 Duvar ızgaraları gibi küçük ölçekli bacalar, baş yüksekliğini geçen bir 
seviyede tahliye yapar ve yukarı doğru yönelir. 

3.7 Sprey boyama için sadece mevzuat tarafından bu amaçla onaylanmış 
çözücü ve boyalar kullanılmalıdır. 

 
4. Su ve Atıksu Yönetimi 

 
4.1. Atıksu ve yağmur suyu hatları birbirinden ayrı olmalıdır. 
 
4.2. Su israfını en aza indirmek için bütün uygun önlemler uygulanır. 

Kullanılacak teknikler, su kullanımının düzenli olarak izlenmesini, 
yüksek su kullanımının belirlenmesini, hortumlar üzerinde tetik 
kullanımını, su verimli muslukları ve cihazları içermektedir. 

 
4.3. Çevre Koruma Dairesi tarafından onaylanmadıkça, yıkama suları ve 

kirli yağmur suları da dâhil olmak üzere her türlü atık suyun toprağa, 
yağmur suyu drenajları gibi alıcı ortama boşaltılması yasaktır. 

 
4.4. Araba yıkama faaliyetleri sonucu oluşan atık sular, kanalizasyonuna 

boşaltılmadan önce toplama kanalından geçirilmelidir. Yıkama suyu 
yağ vb kirletici gibi ile temas ederse, atıksu yönetimine tabii olmalıdır. 

 
4.5. Evsel atık su veya dengi dışında, kanalizasyonuna yapılan tüm 

boşaltımlar, belediye veya diğer hizmet sağlayıcısı tarafında 
belirlenen koşullara uygun olarak yapılır. Özellikle atık yağlar 
kanalizasyona veya yağmur suyu drenaj kanalına boşaltılmaz. 

 
5. Depolama 

 
5.1. Tesis alanı dışındaki mülkiyet üzerinde atık, ekipman veya malzeme 

depolanmasına izin verilmez. 
 
5.2. Toplanmayı bekleyen tehlikesiz atıklar, saha binaları dışında en fazla 

6 saat bırakılabilir. 
 
5.3. Malzeme veya atık depolama, yalnızca kapsamlı temizlik ve tesis 

yenilemesinin kolaylıkla yapılabileceği yerlerde gerçekleştirilir. 
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5.4. Boya, kimyasal madde, yağ taşıyan variller ve konteynerler güvenli 

depolama alanlarında muhafaza edilir. Depolama alanları, geçirimsiz 
setle çevrelenir veya döküntülerin yüzey ve yeraltı sularını 
kirletemeyeceği şekilde tasarlanır. Set kapasitesi, bu set içerisinde 
yer alan en büyük tankın en az % 110'u kadardır. 

 
5.5. Yağ veya diğer tehlikeli maddelere ait döküntülerin drenajlara, yüzey 

sularına veya toprağa sızmasını önlemek için gereken derhal yapılır. 
Dökülen madde, uygun bir şekilde bertaraf edilir. 

 
6. Gürültü 

 
6.1. İşletmeci, çevreye rahatsızlık verebilecek ses emisyonlarını önlemek 

veya en aza indirmek için bütün makul önlemleri alır. 

6.2. İşletmeci, kamyon teslimatı ve inşaat gibi bazı gürültülü işlemlerin 
pazartesiden cumartesiye kadar sabah 7 ile akşam 7 saatleri 
arasında gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışır. 

6.3. İşletmeci, yeni veya yedek ekipman (kompresör, jeneratör vb.) monte 
ederken az gürültü yapan birimlerin kullanımına önem vermelidir. 

  


