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GBK 6 
 

Genel Bağlayıcı Kurallar 
 

Kuru Temizlemeciler ve Çamaşırhaneler  

 

Bu Genel Bağlayıcı Kurallar (GBK)’da belirlenen koşullar, kuru temizleme ve 

çamaşırhane gibi işletmelerin çevresel performansların 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 

 Var olan işletmeler için yasa yürürlülüğe girdikten 12 ay sonra 
uygulanacaktır 

 Diğer herhangi bir yasadaki gereklilikleri ve gerekli olması 
durumunda kalkınma iznini geçersiz kılmaz 

 Çevre Koruma Dairesi tarafından denetimler ile uygulanır.  

 
1.   Genel Gereklilikler 

 
1.1. Personelin, çevre korumasının öneminin ve Genel Bağlayıcı 

kuralların koşullarının farkında olması sağlanır ve personel uygun 
eğitimi alır. 

1.2. Tesis ve tesis etrafındaki kamuya ait yürüyüş alanları çöpler ve 
atıklardan arındırılmalı, temiz ve tertipli tutulmalıdır.  

1.3. Düşük enerji tüketimine sahip aydınlatma tercih edilmelidir. 

1.4. Yeni işletmeler çevredeki yerleşim yerlerine herhangi bir 
rahatsızlık vermeyecek uzaklıkta konumlanmalıdır. 

1.5.  Çevreye kötü koku, toz veya gürültü gibi herhangi bir rahatsızlık 
verilmesi durumunda, Çevre Koruma Dairesinin yazılı talebi 
üzerine işletmeci rahatsızlık sebebini ve söz konusu rahatsızlığın 
ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için gerekli tedbirleri 
içeren bir rapor hazırlar. Rapor Çevre Koruma Dairesine iletilir.  
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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. 
2.9 Ortaya çıkan solvent atığının, niceliğinin ve niteliğinin kaydı tutulacak ayrıca 
atığı nakleden kişinin ismi ve geri dönüştürecek olan tesisin adı da kayıt altına 
alınacak.  

 
3. Atmosfere Salınan Emisyonlar 
 
3.1. 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.  

3.2. Yeni işletmeler için, bacaların boyu en az çatı seviyesinde 2 metre 
yükseklikte olmalıdır.  

3.3.  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. 

3.4.  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. 
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4. Su ve Atık Su Yönetimi 

 
4.1 Kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj sistemi ayrı tutulmalıdır. 

4.2. Çevre Koruma Dairesi tarafından onaylanmadıkça, atık suyun (yıkama 
suları ve kontamine olmuş yağmur suları da dahil) toprağa, kanalizasyon 
kanallarına, pis su borularına, akarsulara, sulak arazilere veya denize 
boşaltılması yasaktır.  

4.3. Tuvaletler ve musluklardan evsel nitelikli atıksuların tahliyesi, yeterli 
büyüklükteki tanklara ve drenaj sistemine yapılmalıdır. 

4.4 Solventlerin lağım sularına veya daha farklı alan üstü sistemlere atılması 
yasaktır.  

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. 
 
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. 
 

 
 


