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GBK 7 
 

Genel Bağlayıcı Kurallar 
  

Hayvan Barınakları 

 
Bu belgede belirtilen Genel Bağlayıcı Kurallar’daki çevresel koşullar, köpek ve kedi 
gibi sokak hayvanları barındıran yerlerin çevresel performansını iyileştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu kurallar 20’den fazla sokak hayvanı barındıran veya 50 metre 
kare’den büyük bir alanı kapsayan tesisleri kapsamaktadır. Bu kurallar çiftlik 
faaliyetlerine uygulanmamaktadır. 
 

Bu GBK’daki Çevresel Koşullar:  

 

 Faaliyete yeni başlayacak olan yeni işletmeler için hemen 
uygulanacaktır. 

 Var olan işletmeler için bu Genel Bağlayıcı Kurallar yürürlüğe 
girdikten 12 ay sonra uygulanacaktır. 

 Çevre Yasası ve diğer mevzuatların gerekliliklerini geçersiz 
kılmaz. 

 Çevre Koruma Dairesi ve belediyeler 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. Yapılacak olan yeni hayvan barınakları gürültü, sinek veya koku 
oluşumunu engelleyecek şekilde yerleşim alanlarından ve ticari 
birimlerden uzakta olmalıdır. 

1.3. Tesis ve tesis etrafındaki kamuya ait yürüyüş alanları çöpler ve 
hayvan dışkılarından arındırılmalı,temiz ve düzenli tutulmalıdır. 

1.4. Tesis içerisinde bulunan binalar gürültü ve koku sorunlarını en aza 
indirgeyecek şekilde konumlandırılmalı ve tasarlanmalıdır. 

1.5. Yüksek seviyede gürültü oluşturabilecek sokak hayvanlarının 
beslenmesi veya yıkanması gibi dış mekanda yapılan faaliyetler 
sabah 6 ve akşam 6 arasında gerçekleştirilmelidir. 

1.6. Tesis hayvanların kaçmasını veya yoldan geçen hayvanların girişini 
engelleyecek şekilde emniyetli olmalıdır. 
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1.7. Çevreye kötü koku, sinek veya gürültü gibi herhangi bir rahatsızlık 
verilmesi durumunda, Çevre Koruma Dairesi’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 Çevre Koruma Dairesi’ne iletilir. 

 
2.   Atık Yönetimi 

2.1. Uygun olduğu sürece atık üretimi en aza indirgenir. Birbirine uymayan 
atıkların karışmaması adına atıklar kaynağında ayrılır.  

2.2. Tüm atıklar, alan dışına tahliye edilmelerinden önce belirlenmiş veya 
kontrol altında bulunan depolama alanında / alanlarında veya uygun 
konteynerde depolanırlar. Atıklar açıkça etiketlenir. 

2.3. Yüksek oranda koku oluşturacak atıklar (hayvan karkasları, hayvan 
dışkıları, kirli battaniyeler veya kumaş parçaları) koku oluşumunu 
engelleyecek şekilde (kapalı konteynırlar gibi) depolanır. Koku 
sorununun oluşmaması için bu tür atıkların mümkün olduğunca sık 
tesisten çıkartılması gerekir.  

2.4. Tıbbi atıkların diğer tüm atıklardan ayrı tutulması gerekmektedir. Tıbbi 
atıklara aşağıdaki atıklar dahildir: 

i.  Temas halinde tehlikeli olabilecek tamamen veya 
kısmen insan veya hayvan dokuları, kan veya diğer vücut sıvıları, 
dışkılar, ilaçlar veya diğer farmasötik ürünler, ilaçlı bez veya sargı 
bezleri, veya şırıngalar, iğneler veya diğer kesici aletler; ve 

ii.  Temas halinde enfeksiyon meydana getirebilecek 
medikal, bakım, veteriner, farmasötik veya benzeri bir faaliyet ile 
inceleme, tedavi, tedbir, öğretim veya araştırma veya kan nakli 
için kan toplamaya bağlı çıkan diğer atıklar.  

2.5. Tıbbi atıklar kapalı ve etiketlenmiş konteynırlarda önceden belirlenmiş 
emniyetli bir yerder depolanır. Mümkün olması halinde tıbbi atıklar 
soğutuculu bir alanda depolanır.  

2.6. Ölü hayvanların 40 kg’ in altında olması halinde, ölen hayvanı kendine 
ait bir yere gömmek isteyen kişiye verilebilir. 

2.7. Çevre Koruma Dairesinin izni olmadan hayvan karkasları, dışkı ve 
diğer atıkların tesis içerisinde bertarafı (yakma, açık alanda yakma, 
gömme veya arazide terk etme dahil) yasaktır.  

2.8. Tesis dışına bertarafı yapılacak atıklar belediye araçlarıyla yada 
Çevre Koruma Dairesinin onayladığı araçlarla taşınır.  

2.9. Atıkların tesis dışına bertarafı veya atıkların geri dönüşümü sadece 
Çevre Koruma Dairesi tarafından onaylanan tesislerde yapılır.  

2.10. İşletmeci, bertarafı yapılan tüm tıbbi ve tehlikeli atıklar ve ölü 
hayvanların miktarı, bertaraf tarihi, bertarafı yapanın ismi ve bertaraf 
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şekline ait kayıtları saklar. Tutulan kayıtlar 5 yıl için saklanır ve talep 
edilmesi halinde Çevre Koruma Dairesine sunulur. 

  
3.   Atmosfere Salınan Emisyonlar 

3.1. İşletmeci, çevredeki komşular için sorun oluşturacak koku salınımlarını 
engellemek veya en aza indirgemek adına gerekli tüm tedbirleri alır. 

3.2. Hayvanların kaldığı yuvalar koku oluşumunu engellemek adına düzenli 
olarak yıkanmalıdır. 

3.3. Genel havalandırma (örneğin duvar veya çatı presi veya fanlar) 
kaynaklı egzozlar, çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde 
düzenlenmelidir.  

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 minimuma indirgeyecek şekilde 
düzenlenmesi gerekir. 

 
4.   Su Yönetimi ve Atıksu Boşaltımı 

4.1. Yeni işletmelerde kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj sistemleri 
tamamen ayrı tutulur. 

4.2. Mevcut işletmelerde uygulanabilir olduğunda kanalizasyon ve yağmur 
suyu drenaj sistemleri ayrı tutulur. 

4.3. 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. 

4.4. Zeminler ile hayvanların kaldığı yuvalar için kullanılan yıkama suları 
kamuya ait kanalizasyon veya belirlenmiş bir septik tanka ve emici 
kuyuya boşaltılmalıdır.  

4.5. Kanalizasyonuna yapılan tüm boşaltımlar, belediye veya diğer hizmet 
sağlayıcısı tarafında belirlenen koşullara uygun olarak yapılır.  

 
5.   Depolama 

5.1. Tesis sınırları dışında bulunan mülkiyet alanlarında atık, ekipman veya 
materyal depolanması yasaktır.  

5.2. Toplanmayı bekleyen atıkların geçici olarak depolanmasına azami 6 
saat izin verilmektedir.  

5.3. Akaryakıt ve sıvı kimyasalların içerisinde bulunduğu variller ve 
konteynerler, set ile çevrelenir veya yüzey ve yeraltı sularının taşmalar 
nedeniyle kontamine olamayacağı şekilde tasarlanır. Set ile 
çevrelenen alan, en büyük konteynerin hacminin %110’unu aşan 
depolama kapasitesine sahip olur. 
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6.   Gürültü 

6.1. İşletmeci, çevreye rahatsızlık verebilecek ses emisyonlarını (hayvan 
veya kullanılan ekipmanlardan çıkan) önlemek veya en aza indirmek 
için bütün makul önlemleri alır 

6.2. Yerleşim alanları içerisinde bulunan barınaklarda kalan köpekler 
akşam 9 ile sabah 8 arasında dışarıda serbest bırakılmaz. 

6.3. İşletmeci, ekipman monte ederken az gürültü yapan birimlerin 
kullanımına önem vermelidir. 

6.4. Uygun olması halinde, dış mekanda kullanılan ekipmanların gürültüsü 
izolasyon önlemleri veya gürültü bariyerleri ile azaltılır. 

 

 

 

 


