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Genel Bağlayıcı Kurallar 
Öğrenci Yurtları 

 
 

Genel Bağlayıcı Kuralların (GBK'ler) bu dizisinde belirtilen çevresel koşullar, öğrenci 

yurtlarının çevre performansını geliştirmeyi hedeflemektedir.  

GBK'larda yer alan çevresel koşullar aşağıdaki gibidir: 

 Yeni bir tesis tarafından başlatılacak faaliyetler için doğrudan uygulanır. 

 Mevcut tesisler için 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 Tesis yeri ve tesisi çevreleyen kaldırımlar (kendisinden veya harici 

faaliyetlerden kaynaklanan) çöplerden ve atıklardan uzak, temiz 

tutulmalıdır. 

1.2 Kullanıcıların kullanımına yönelik en az bir olmak üzere yeterli miktarda çöp 

konteyneri tesis dahilinde uygun bir  yerde bulundurulmalıdır. 

1.3 Düşük enerji tüketimine sahip aydınlatma tercih edilmelidir. 

1.4 Tesisi çevreleyen ve halkın kullanacağı kaldırımlar üzerinde bulunan tüm 

dış klima üniteleri yerden en az 2 metre yükseklikte olmalıdır. 

1.5 Su israfını en aza indirmek için bütün makul önlemler uygulanır. Örneğin, 

yağmur suyunun arıtılması, arıtılmış atıksuyun sulama amaçlarına yönelik 

kullanılması gibi. Bunun yanı sıra, az suya ihtiyaç duyan yerel bitkiler 

yetiştirilmeye özen gösterilir. Bu yerlerde su tüketimini minimuma indirecek 

teknoloji kullanılmalıdır. 

1.6 Çevreye herhangi bir rahatsızlık verilmesi durumunda, Çevre Koruma 

Dairesi’nin yazılı talebi üzerine işletmeci rahatsızlık sebebini ve sözkonusu 

rahatsızlığın ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için gerekli 

tedbirleri içeren bir rapor hazırlayarak Çevre Koruma Dairesi’ne 10 gün 

içerisinde iletir. 

 



2. Atık Yönetimi 
 

2.1. Atıklar tercihen geri dönüşüm veya yeniden kullanım için toplanır. Geri 
dönüşüm amacıyla değerlendirilir. 

 
2.2.Tüm atıklar nihai bertaraf öncesinde kontrollü bir depolama alanı 

içerisinde depolanır; geri dönüştürülecek atıklar, belirli bir konteynerde 
veya alanda saklanır ve diğer atıklar ile karıştırılmaz. 

 
2.3.Karton ve kağıt atıkların hacminin küçültülmesi için bastırılarak ve 

uçmaları önlenecek şekilde tutulur. 
 
2.4.Yemek atıkları kapalı konteynerlerde depolanır ve bertaraf veya 

geridönüşüm için kokuyu önleyecek şekilde gerekli sıklıkta dışarı çıkarılır. 
 
2.5.Bahçe atıklarının tesis dahilinde yeniden kullanılması tercih edilmelidir. 
 
2.6.Çevre Koruma Dairesi tarafından onaylanmadıkça yakma, drenaj veya 

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

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

tarafından onaylanmış bir tesiste gerçekleştirilir. 
 
2.8.Her türlü atık taşıyıcısı (özel taşıma da dahil) Çevre Koruma Dairesi’ne 

kayıtlı olmalıdır. 
 
3. Atmosfere Salınan Emisyonlar 
 

3.1. Genel bina havalandırması (örneğin duvar veya çatılardaki baca veya 
fanlar) ve klima üniteleri çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde kurulur. 

 
3.2 Jeneratör egzosundan havaya salınan emisyonlar çevreye rahatsızlık 

vermeyecek şekilde tasarlanır. 
 
4. Su ve Atıksu Yönetimi 
 

4.1. Çevre Koruma Dairesi tarafından onaylanmadıkça (yıkama suları ve kirli 
yağmur suları da dâhil olmak üzere) her türlü atık suyun toprağa, yağmur suyu 
drenajlarına veya denize boşaltımı yasaktır. 
 
4.2 Atık sular, Kanalizasyon sistemine verilir. Kanalizasyon sistemi olmadığı 
takdirde arıtılarak sulama amaçlı olarak kullanılır. 

 
4.3 Mutfaktan çıkan atıksu hatlarına yağ süzgeçleri/filtreleri/rogarları kurulur. 
 
4.4 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. 

 
5.4. Yakıt,deterjan ve dezenfektanlar gibi diğer sıvılara yönelik muhafaza 

alanları setle çevrelenir  veya yüzey ya da yeraltı sularına sızıntı yolu 
ile karışması önlenecek şekilde tasarlanmış yerlerde muhafaza edilir.  
Set kapasitesi, set içerisinde yer alan en büyük konteynerin en az 
%110’u kadardır. 

 
6. Gürültü 
 

6.1. İşletmeci, çevreye rahatsızlık verebilecek ses emisyonlarını önlemek 
veya en aza indirmek için bütün makul önlemleri alır. 

 

6.2. İşletmeci, ekipman (jeneratör vb.) monte ederken az gürültü yapan 
birimlerin kullanımına önem vermelidir. 

 

6.3. Dış alan ekipmanları (jeneratör, vb.)gürültü kaynaklı rahatsızlığı en 
aza indirecek şekilde yerleştirilir. 

 
6.4. Uygun olduğu durumlarda, dış alan ekipmanlarından kaynaklanan 

gürültü akustik kaplama veya bariyerler ile azaltılır. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


