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GBK 4 
 

Genel Bağlayıcı Kurallar 
  

Mobilya Üreticileri 

 

Bu Genel Bağlayıcı Kurallar (GBK)’da belirlenen koşullar, mobilya üreticileri ve 

kapı ve pencere gibi tahta ürünleri üreten işletmelerin çevresel performanslarını 

iyileştirmesini amaçlamaktadır. Bu kurallar, işletme binası toplamda 50 m2’nin 

üzerinde olan işletmeler için geçerlidir.  

 

Bu GBK’daki Çevresel Koşullar:  

 Üretime yeni başlayacak olan yeni işletmeler için hemen 
uygulanacaktır 

 Mevcut işletmeler, bu GBK’ların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
12 ay içierisinde 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 Gereklilikler 

 
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. Çevreye kötü koku veya gürültü gibi herhangi bir rahatsızlık verilmesi 
durumunda, ÇKD’nin yazılı talebi üzerine işletmeci rahatsızlık sebebini ve söz 
konusu rahatsızlığın ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için gerekli 
tedbirleri içeren bir rapor hazırlar. Rapor ÇKD’ne iletilir.  
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2.   Atık Yönetimi 

 
2.1. Atıklar tercihen geri dönüşüm veya yeniden kullanım için aytı toplanır. Geri 
dönüşüm amacıyla değerlendirilecek atıklara talaş, kesik tahtalar, konteyner ve 
ambalajlar dahildir.  
 
2.2. Tüm atıklar, alan dışına tahliye edilmelerinden önce belirlenmiş veya kontrol 
altında bulunan depolama alanında veya alanlarında veya uygun konteynerde 
depolanırlar. Geri dönüşüm için ayrılan atıklar diğer atıklar ile karıştırılmamalıdır. 
 
2.3. Talaşlar, alan dışına tahliye edilmelerinden önce kapalı torbalarda veya kapalı 
konteynerlerde muhafaza edilmelidir.  
 
2.4. Çevre Koruma Dairesi’nin onayı olmaması halinde, atıkların yakılmaları, 
toprağa gömülmeleri eya biriktirilme dahil olmak üzere alan içinde bertaraf 
edilmeleri yasaktır. 

2.5. Talaşlar, hayvanlarda barınak malzemesi olarak yeniden kullanımı 
amacıyla kullanıcılara verilebilinir.  

2.6. Boyanmış ya da herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmuş tahta atıkları, 
Çevre Koruma Dairesinden izin alınmaması halinde, hiç kimseye yakılması için 
verilemez.  

2.7. Yapıştırıcı, kimyasallar ve boya içeren kaplar, tesis dışına verilmeden önce 
boşaltılmalıdır.  

2.8. Tesis dışına bertarafı yapılacak atıklar işletmenin kendi araçları ya da 
Çevre Koruma Dairesinin onayladığı araçlar ile taşınmalıdır.  

2.9. Atıkların depolanması sırasında çevreye rahatsızlık verilmeyecek 
önlemler alınmalıdır. Rahatsızlık verildiği takdirde bu atıklar kaldırılmaldır. 

2.10 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. Talaş gibi önemli düzeylerde havada kirlenmeye neden olan tüm işlemler 

etkili yerel bir toplama sistemine sahip olacak ve torba filtreler, siklonlar 
veya diğer uygun teknolojiler uygulanacaktır.  

3.2. Önemli miktarlarda toz üreten el aletleri için entegre toz toplama ya da 
mobil toz toplama üniteleri kullanmak gerekmektedir. 
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3.3. Spray boyama için kullanılan boyalar, bu amaç için yasa ile izinlendirilen 
boyalarla kısıtlanmıştır.  

3.4. Büyük miktardaki spray boyamalar, onaylanan metodolojiye uygun olarak, 
egzoz dumanı filtresi olan özel bir sprey standında yer alacaktır.  

3.5. Küçük parçaların sprey boya ile boyanması, sprey standlarında ya da 
uygun havalandırması olan özel olarak bu işe ayrılmış yerlerde 
yapılmalıdır. Tesisin dışında sprey boyama yapılması yasaktır.  

3.6. Tüm noktalardaki emisyon kaynakları, etrafa rahatsızlığı önlemek amacı ile 
tasarlanmış bir baca yoluyla atmosfere deşarj edilmelidir. Bu bacaların yeri 
ve dizaynı görüntü, gürültü ve etraftaki binaların yüksekliği dikkate alınarak 
yapılmalıdır.  

3.7. Yeni işletmeler için, bacaların boyu en az çatı seviyesinde 3 metre 
yükseklikte olmalıdır.  

3.8. Genel havalandırma (örneğin duvar veya çatı presi veya fanlar) kaynaklı 
egzozlar, çevreye sıkıntı vermeyecek şekilde düzenlenmelidir. Duvara 
sabitlenmiş havalandırma fanları yer seviyesinden en az 2 metre 
yükseklikte olmalıdır.  

3.9. Var olan işletmelerin, yukarıda bahsedilen havalandırma gerekliliklerinin 
pratik ya da gerekli olmadığını Çevre Koruma Dairesine kanıtlaması şartı 
ile, baca ve havalandırma konumlandırması ve dizaynının, etrafa 
rahatsızlığı minimum indirgeyecek şekilde düzenlenmesi gerekir.  

 
4.   Atık Su 

 
4.1. Atıksu ve yağmur suyu drenaj sistemi 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 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. 
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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. 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. 

 
6.   Gürültü 
 
6.1. İşletmeci, çevreye rahatsızlık verebilecek ses emisyonlarını önlemek veya 

en aza indirmek için bütün makul önlemleri alır. 
6.2.  İşletmeci, ekipman monte ederken az gürültü yapan birimlerin kullanımına 

önem vermelidir. 
6.3. Dış ekipmanlar (Jeneratör gibi) gürültü minimum indirgenecek şekilde tesis 

sınırları içerisinde konumlandırılmalıdır.  

6.4. Uygun olması durumunda, dış mekan ekipmanlarından kaynaklanan 
gürültü seviyesi, akustik yalıtım ya da ses bariyerleri ile düşürülmelidir.
  

 
 


