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Genel Bağlayıcı Kurallar 

  

Genel Küçük İşletmeler 

 

Bu Genel Bağlayıcı Kurallar ‘da (GBK) belirlenen koşullar genel küçük işletmelerin 

çevresel performansını iyileştirmeyi amaçlar. Bu kurallar işletme binası toplamda 

50 m2 den fazla olan işletmeler için geçerlidir.  

Bu GBK’daki Çevresel Koşullar:  

 Üretime yeni başlayacak olan yeni işletmeler için hemen 
uygulanacaktır. 

 Var olan işletmeler için yasa yürürlüğe girdikten 12 ay sonra 
uygulanacaktır. 

 Diğer herhangi bir yasadaki gereklilikleri ve diğer mevzuatların 
gerekliliklerini geçersiz kılmaz. 

 Çevre Koruma Dairesi (ÇKD) tarafından denetimler ile uygulanır. 

 
1. Genel Gereklilikler 

 
1.1. Personel, çevre korumanın ve Genel Bağlayıcı Kurallardaki koşulları 

önemi ile ilgili bilinçlendirir 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. Yeni tesisler çevredeki yerleşim yerlerine rahatsızlık vermeyecek 
şekilde konumlandırılmalıdır. 

1.5.  Çevreye kötü koku, toz 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. 

1.6. İşletmenin kapanması durumunda, tüm atıkların (hurda veya 
terkedilmiş makineler, tehlikeli maddeler ve kirli toprak dahil olmak 
üzere) tesisin bulunduğu alanı temiz bırakmak adına usulune uygun 
bertaraf edilir.  

 
2.   Atık Yönetimi 
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2.1. Uygun olduğu sürece atık üretimi en aza indirgenir. Atıkların 
karışmaması adına mümkün olduğunca kaynağında ayrılır. 

2.2. Tarihi geçmiş ve geri dönen ürünler dahil olmak üzere, atıklar tercihen 
geri dönüşüm veya yeniden kullanım için toplanır. Geri dönüşümü 
yapılacak atıklara karton, plastik, metal gibi ambalajlar ve gıda 
maddeleri de dahildir.   

2.3. Tüm atıklar, alan dışına taşınmadan önce belirlenmiş veya kontrol 
altında bulunan depolama alanında veya uygun konteynerde 
depolanırlar. Geri dönüşüm için ayrılan atıklar diğer atıklar ile 
karıştırılmamalıdır. 

2.4. Gıda atıkları tesis dışına tahliye edilmeden önce kötü koku ve zararlı 
hayvanları önlemek için kapalı konteynerlerde muhafaza edilmelidir. 
Atıklar kötü kokuyu önleyecek sıklıkta tesis dışına taşınır. 

2.5. Tehlikeli atıkların depolanması ve bertarafı Çevre Yasası 
gerekliliklerine uygun olarak yapılır. 

2.6. ÇKD’nin onayı olmaması halinde, atıkların yakılmaları, pis su 
borusuna veya yağmursuyu içerisine atılmaları, gömülmeleri veya 
kara üzerinde biriktirilmeleri dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde 
bertaraf edilmesi yasaktır. 

2.7. Atıkların tesis dışına bertarafı veya atıkların geri dönüşümü sadece 
ÇKD tarafından onaylanan tesislerde yapılır. 

2.8. Tesis dışına bertarafı yapılacak atıklar belediye araçlarıyla yada 
ÇKD’nin onayladığı araçlarla taşınır.   

 
3.   Atmosfere Salınan Emisyonlar 

3.1. Önemli düzeyde havada kirlenmeye neden olan tüm işlemler etkili 
yerinde toplama sistemine sahip olan filtreler veya diğer uygun 
teknolojiler uygulanması ile asgariye indirilir. 

3.2. Tüm noktasal emisyon kaynaklar, etrafa rahatsızlık vermemek amacı 
ile tasarlanmış bir baca yoluyla atmosfere tahliye edilmelidir. Bu 
bacaların yeri ve tasarımı görüntü, gürültü ve etraftaki binaların 
yüksekliği dikkate alınarak yapılmalıdır. 

3.3. Fırınlara etkin havalandırma sistemi kullanılır. 

3.4. Yeni işletmeler için, bacalar çatı seviyesinden en az 2.5 metre yükseğe 
monte edilir. 
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3.5. Genel havalandırma (örneğin duvar veya çatı presi veya fanlar) 
kaynaklı egzozlar, çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde 
düzenlenmelidir. Duvara sabitlenmiş havalandırma fanları yer 
seviyesinden en az 2 metre yükseklikte olmalıdır.  

3.6. Var olan işletmelerin, yukarıda bahsedilen havalandırma 
gerekliliklerinin pratik ya da gerekli olmadığını ÇKD’ne kanıtlaması şartı 
ile, baca ve havalandırma konumlandırması ve dizaynının, etrafa 
rahatsızlığı minimuma indirgeyecek şekilde düzenlenmesi gerekir. 

 
4.   Su ve Atık su 

4.1. Kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj sistemleri tamamen ayrı tutulur. 

4.2. Gerektiğinde mutfak teknelerine yağ tutucular yerleştirilir.  

4.3 Pişirme yağı, çözücüler veya motor yağı gibi sıvı atıkların kanalizasyona 
boşaltılması yasaktır. 

4.3. ÇKD tarafından onaylanmadıkça, atık suyun (yıkama suları ve 
kontamine olmuş yağmur suları da dahil) toprağa, kanalizasyon 
kanallarına, yüzey sularına veya denize dökülmesi yasaktır. 

4.4. Kanalizasyona yapılan tüm boşaltımlar (evsel atık su veya dengi 
dışında) , belediye veya başka hizmet sağlayıcısı tarafından belirlenen 
koşullara uygun olarak yapılır. 

4.5. Tuvaletler ve musluklardan ev tipi atık suların tahliyesi, yeterli 
büyüklükteki tanklara ve drenaj sistemine yapılmalıdır.  

 
5.   Depolama 

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

materyal depolanması yasaktır. Toplanmayı bekleyen atıkların geçici 
olarak depolanmasına azami 12 saat izin verilmektedir. 

5.2. Atıklar tesis içerisinde 12 aydan daha fazla bir süre için depolanamaz.  

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. 

5.4. Akaryakıt veya diğer tehlikeli maddelerde taşma olması durumunda, 
taşan maddenin oluklara, yüzey suyu veya toprağa sızmaması için 
hemen harekete geçilir ve taşan madde uygun bir şekilde bertaraf edilir 
ve Daire’ye en kısa sürede bilgi verilir. 
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6.   Gürültü 
 

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

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

6.3. Dış ekipmanlar (Jeneratör veya fan gibi) gürültü asgariye indirgenecek 
şekilde tesis sınırları içerisinde konumlandırılmalıdır. 

6.4. Ses yükseltici alet kullanılarak müzik yapılması öngörülüyorsa, 
işletmeci izin almak için ÇKD’ye başvurur. 

6.5. Gürültü dolayısıyla çevreden şikayet olması durumunda, ÇKD’nin 
yazılı talebi üzerine, sorunun esas nedenini belirten ve gürültünün 
ortadan kaldırılması veya en aza indirgenmesi için yapılacakları 
inceleyen bir rapor hazırlar ve ÇKD’ye sunar. 

  
 

SON 
 

 


