4 KULLANIM ATEŞĐ

Kullanım Ateşinin Tanımı:

Dikkat! Ateş yakılan yer daima gözetim altında
tutulmak zorundadır, rahatsız edici duman ve
kokuya neden olmamalıdır ve ateşin yakınında
daima uygun yangın söndürme donanımı
(örneğin kum dolu kova, çapa, su veya yangın
söndürücüsü) hazır bulundurulmak zorundadır
(Kamu güveliğinin ve düzeninin sağlanması için).

Bitkisel atıklarla (dallar ve
kesilmiş çalılar) veya örneğin
boyalı ahşap gibi havaleli
çöpe ait tahtalarla değil de,
uygun
biçimde
kuru
depolanmış doğal ağaçla
yakılan ateştir.

Kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanması / Doğayı Koruma Hukuku
yararınca izin alma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için suç duyurusunda
bulunma
Büyük kamp ateşinin veya benzeri ateşlerin (örneğin yumurta bayramı, mayıs,
gündönümü ateşi) yakıldığı etkinlikler Kamu Düzeni Dairesine “Amt für öffentliche
Ordnung” bildirilmek zorundadır (en geç 2 gün öncesinden). Şayet etkinlik imarlı semtler
dışında yapılıyorsa aşağıda belirtilen Doğayı Koruma Dairesinden(Amt für Umwelt und
Natur,   0641/306-2113) zamanında (14 gün öncesinden) izin alınmak zorundadır. Bu,
özel şahıslar / dernekler için de geçerlidir.
· Mangal Yapma: Eğer kontrol altındaki bir ateş yeri ise bildirimde bulunma zorunluluğu
yoktur.

·

Bu yönetmeliklere karşı aykırı davranış söz konusu olduğunda yangından korunma
amacıyla yapılacak suç duyuruları için Kamu Düzeni Dairesi “Amt für öffentliche Ordnung”
( 0641-306-0) veya çalışma saatleri dışında çevre polisi/polis karakolu “Umweltpolizei/Polizeiwache” ( 0641/7006-3464) yetkilidir.

Bahçe Kullanımında
Gürültü ve Koku Sorunu
Neler Serbest?
Neler Yasak?

Giessen’deki
Bahçe Sahiplerine ve Yazlık
Bahçecilere Yönelik

Bilgiler
“Ekili ve dikili bir yer” olarak bahçe, insanlığın en eski kültürel varlıklarından biridir. Şehirleşme ve
sanayileşme nedeniyle yaşamın temel alanlarından iyice uzaklaşmış olan Đnsanlar, bunu telafi
edebilmek için bir parça toprağa ihtiyaç duymaktadır. Doğanın etkisi böylelikle her yerde
görülebilmektedir. Bahçenin düzenleniş biçimi bir yerde bireyin kişiliğini ifade etmektedir.

Başkalarına
Saygı – Tek başına

Yayımlayan:
Universite Kenti Gießen Belediye Meclisi

Çevre ve Doğa Dairesi “Amt für Umwelt und Natur”
Berliner Platz 1, 35390 Gießen  0641 306-2113,
Faks: 0641 306-2191, E-Posta: umweltamt@giessen.de
Ekim 2009

müstakil bahçeler
çok nadirdir.
Genelde herkesin
komşusu vardır ve
herkes dinlenmeyi
arzu etmektedir. Bu
demektir ki, karşılıklı
saygı gerekir.

Komşularla
Diyalog –
Herhangi bir
rahatsızlık
(gürültü, koku vs.)
problem haline
gelmeden,
komşularla bire bir
konuşup anlaşmak
gerekir.

Başka çözüm yoksa:
Şikayet veya Suç Duyurusu
Dikkat: “Şikayetçi şahsın” adı ve
adresi belirtilmediği takdirde
yardımcı olamıyor ve malesef
gerekli olsa bile para cezası
davası açamıyoruz. Sizin somut
ifadeniz önem taşımaktadır ve bir
fotoğraf işimizi dahada
kolaylaştırmaktadır. Kim
tarafından yapıldığı belli
olmayan şikayetler takip
edilmemektedir.

2 RAHATSIZ EDĐCĐ KOKU

§§

Bitkisel Çöplerin Yok Edilmesi Hakkında Hessen Eyalet
Yönetmeliği (Bitkisel Çöp Yönetmeliği)

Çöp Kavramının Tanımı:
·

·

Asıl kullanım amacına yönelik olarak kullanılması artık
mümkün olmayan herşey çöptür. (Örneğin Plastik,
Meyva kasaları ve bitkisel atıklar)
Bitkisel çöpler, (Örneğin Çalı, Ağaç kesikleri, patates
otları, biçilmiş çimen vs. gibi), kendi bahçenizde veya
tarımsal arazinizde ortaya çıkan atıklardır.

Dikkat! Çöplerin yakılması prensip olarak yasaktır. (Dolaşım Đşletmesi ve Çöp Yasası). Đstisna:
Bitkisel atıkların yakılması sadece imar alanları dışında ve belli koşullar altında serbesttir.
Çöpleri kendi bahçenizde gübreleştirmeniz daha iyi bir çözümdür!

Gübreleştirilemeyen Bitkisel Atıkların Yakılması ile Đlgili Koşullar (Alıntı):
· Yakma işlemi sadece sürekli gözetim altında ve sadece aşağıda belirtilen gün ve saatlerde

yapılabilir:
Pazartesinden Cumaya kadar hergün saat 8 ile 16 arası, Cumartesi günleri saat 8 ile 12
arası;
· Rahatsız edici duman ve koku oluşması yasaktır;
· Aşağıda belirtilen asgari mesafelere uyulması zorunludur: Binalardan ve otoyollardan 100 m,
caddelerden 50 m , ağaç topluluklarından 20 m, arsa sınırlarından 5 m (diğer önemli
mesafelerle ilgili hükümler için Bitkisel Çöpler Yönetmeliğine bakınız).
Bitkisel atıkların yakılması durumunda (2 iş günü önceden) aşağıda adresi bulunan Kamu Düzeni
Dairesine bildirilmek zorundadır:
Amt für öffentliche Ordnung, Berliner Platz 1, 35390 Gießen,  0641 306-0 veya Faks 0641 3062403.
Bitkisel Çöpler Yönetmeliğine aykırı davranışlar aşağıdaki adreste bulunan Çevre ve Doğa
Đşleri Dairesine ihbar edilmek zorundadır: Berliner Platz 1, 35390 Gießen,  0641 306-2113)
Yerinde yapılacak kovuşturmalar aşağıdaki adreste bulunan Çevre Polisi yada yetkili polis
karakolu tarafından gerçekleştirilmektedir: Umweltpolizei, Polizeipräsidium Mittelhessen,
Ferniestraße 8, Gießen,   0641/7006-3464.

3

RAHATSIZ EDĐCĐ GÜRÜLTÜ

§§

Alet ve Makina Gürültüsünden
Koruma Yönetmeliği – (32. BlmSchV)

§ 7 Koruma hakları, planlama hukukunca tanımlanmış ikamet
bölgeleri için geçerlidir. Dışarıda özellikle yoğun gürültü yapan
motorlu çalı testeresi, çim biçme motoru, yaprak üfleyicisi ve
yaprak toplayıcısı gibi aletlerin çalıştırılması aşağıda belirtilen
süreler içerisinde y a s a k t ı r:
· Pazar ve tatil günleri bütün gün ve
· Đş günlerinde (Pazartesinden Cumartesine kadar)saat 9 dan
önce ve 17 den sonra
· Öğlenleri saat 13 ile 15 arasında
·

Yönetmelikte adı geçen, motorlu testere, çim biçme aleti ve su
pompalarının da dahil olduğu diğer 53 makina için çalışma
yasağı aşağıdaki süreler içerisinde yasaktır:
· Pazar ve tatil günleri bütün gün, ve
· Đş günlerinde (Pazartesinden Cumartesine kadar) saat 7 den
önce ve 20 den sonra geçerlidir.
Piyasaya yeni sürülen alet ve makinalar, AB yönetmeliği
uyarınca garantili gürültü düzeyi verilerini içeren bir CE plakası
taşımak zorundadır.
Köy alanları, karma ve sanayi bölgeleri ile yazlık bahçe
bölgeleri bu yönetmelikten muaftırlar.

Dikkat:
Prensip olarak yasak veya
kaçınılması mümkün olan
gürültülerin yapılmaması
ilkesi geçerlidir! (§ 117
Aykırı Davranışlar Yasası
(1) 117.Maddesi )
„Gürültü yaparak önemli
miktarda rahatsızlık veren
ve komşuların sağlığına
zarar veren kişi, yasaya
aykırı hareket etmektedir.“

Giessen’de bu konuda
yetkili makam, Kamu
Düzeni Dairesidir. (Amt
für
öffentliche Ordnung),  0641306-0.

Şimdiye kadar geçerli olan Hessen Eyaleti Gürültü Yönetmeliği
01.01.2005 tarihinde iptal edilmiştir.
Özellikle gürültüden koruma konusunda sadece resmi makamları yardıma çağırmak yeterli değildir.
Çevremizin daha da sessiz ve sakin olması için herkes kendi payına düşeni yapmak zorundadır.
Bu nedenle öğlen sessizliğinin doğal olarak görülmesi gerekmekte ve yeni aletler satın alınırken
gürültülü aletlerin yerine örneğin elektrikli çim biçme makinası gibi sessiz aletlerin alınması ve
böylelikle gereksiz çevre gürültüsünden kaçınılmalıdır. Zorunlu durumlarda, eğer uzlaşma
sağlanamıyorsa, şahsi dava açmak suretiyle hukuk yoluna da başvurulabilir (Alman Medeni Yasası
906. Maddesi).

Açıklama:
Planlama hukukunca tanımlanan imar alanları
belediye tarafından imar kullanım
yönetmeliğine göre kullanım biçimine göre
örneğin,
•

Genel Đkamet Alanı (WA)

•

Karma Alan (MI)

•

Sanayi Bölgesi (GE)

,

,

