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Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

19020089/l04.02
Sağhk Koruma Bandı

İıgi : a) Mülga Temel Sağlık Hizrnetteri Genel Müdürlüğü,nün 6/10/2005 tarihli ve 13990

sayılı yazısı.
b) Mülga Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nin 3/2l201l tarihli ve 4580

sayılı yazısı.

c) Çevre ve Toplum sağlığını olumsuz Etkileyebilecek Gayri sıhhi Müesseselerinin

Etrafında Bırakılacak sağlık koruma Bandı Mesafesi Belirlenmesi Hakkında yönerge.

4562 sayı|ı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 4737 sayllı Endüstri Bölgeleri KTry}
çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği ile işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Ilişkin
yönetmelik kapsamında gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılmasına esas olmak iizere

sağlık koruma bandının belirlenmesinde ve Çewesel Etki Değerlendirmesi (çED) görüşiiııün

olişturulmasında sahada farklı uygulamalar bulunmakta ve buna bağlı olarak da çeşitli
tereddütler yaşanmaktadır.

Bilindiği üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzısslhha Kanununun 268_27 5. maddeleri

çerçevesinde sağlık koruma bandının belirlenmesi Bakanlığımız görev, yetki ve

sorumluluğunda olup, ilgi (a) ve (b) yazı|ar ile, ÇED görüşitıün oluşfurulması ve sağlık

koruma bandı -"suf"ı".inin tayini hususlannda görüş verme iş ve işlemleri Valiliklere

dewedilmiştir.

Sahada uygulama birliğinin sağlanması ve yaşanılan tereddütlerin giderilebilmesini

teminen aşağıdaki hususlarrn açıklanmasına ihtiyaç duyulmuşhır.

Bu kapsamda;

A) ÇED görüşüniirı oluşturulmasına ilişkin iş ve işlemler:
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l-Kapsam ve özel format belirleme toplantılanna katılım sağlanarak, tesisin çewe ve
toplum sağlığına yapacağı, atık, emisyon, koku, gürültii, titreşim, elektromanyetik dalga,
iyonize radyasyon gibi kirletici etkileri (Ömeğin katı yakıtlı bir termik santralden hangi
emisyonlann olabileceği, bunlann insan sağlığına nasıl etki yapabileceği ve insan sağlığını
tehdit edip etmediğinin tespiti için hangi metodlann ve modelleme yöntemlerinin
uygulanacağı) dikkate alınarak Bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular
ile alakalı olarak ÇED raporunda yer alması istenilen bilgi ve belgeler ile bulunan
eksikliklerin giderilmesine yönelik öneriler belirlenecektir.

2-Halkı yahnm hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak
iizere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar ve proje sahibinin
katılımı ile gerçekleştirilecek Halkın Katılımı Toplantılarına iştirak edilecektir,

3-İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (İDK) toptantısında birinci maddede istenilen
bilgi ve belgeler ile taahhütlerin ÇED dosyasında yer alıp almadığı incelenip, eksiklik
bulunmaması durumunda ilgi (c) yönergemiz çerçevesinde sağlık koruma bandl belirlenerek
Komisyona önerilecektir.

4- Kapsam belirleme toplantısında beliılenen bilgi ve belgelerin tamanlanmadığınm
iDK toplantısmda anlaşılması durumunda çED raporuna "Sağlık koruma bandı mesafesinin
belirlenmesi için gerekli bilgi ve belgeler temin edilemediğinden sağlık koruma bandı

belirlenememiştir. ÇED sürecinden sonra söz konusu bilgi ve belgeler temin edildiğinde,

sağhk Bakanlığı,nın belirleyeceği esas ve usullere uygun olarak Çevre ve Toplum sağlığını
olumsuz Etkileyebilecek Gayri Slhhi Müesseselerinin Etrafinda Bırakılacak Sağlık Koruma

Bandı Mesafesi Belirlenmesi Hakkrnda Yönerge,de yer alan esaslar çerçevesinde sağlık
koruma bandı bilahare belirlenerek Komisyona önerilecektir." ibaresi eklenecektir.

B- Gayrisıhhi müesseselerin ruhsatlandırılmasına ilişkin iş ve işlemler;

l - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlan Hakkında Yönetmelik kapsamında ruhsat

verrneye yeiiiıi makamıa.ca oluşturulan inceleme kurulunda Halk Sağhğı Müdiıırlüğii/Toplum

Sağlığı Merkezi temsilcisinin görev alması durumunda açılma izni alacak tesisin çevre ve

top-lum sağhğı üzerine etkileri dikkate alınarak ilgi (c) yönergemiz çerçevesinde sağlık

koruma bandı belirlenerek Komisyona önerilecektir.

c_ organize sanayi Bölgeleri (osB) için yer seçimi ve sağlık koruma bandı mesafesi

belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler;

1_organize sanayi Bölgeleri (osB) için yer seçimine ilişkin komisyon toplantılanna

4562 sayılı Örganize sanayi Bölgeleri kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince

Halk Sağlığı Müdiirlüğiince katılım sağlanacaktır.

2_Aynı maddenin üçüncü fıkrası gereğince, Dünya Sağlık Öıgütiinün referans

değerlerine uygun olarak Bakanlığımız ile Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında

19:09.2003 ta;hinde imzalanan orgarıize Sanayi Bölgeleri Mülkiyet Sınırlan içinde

Bırakrlacak sağl* koruma Bantlan için uygulanacak Esas ve usullere Dair protokole uygun

olarak sağlık koruma bandı belirlenecel«ir.
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3-Onaylanmış ve kesinleşmiş Organize Sanayi Bölgelerinde imar planı değişikliği ile
sağlık koruma bandı mesafelerinin değiştirilmesi talepleri Valiliğin görüşü ile birlikte
Kurumumuzca değerlendirilecektir.

D- Endüstri Bölgeleri (EB) için sağlık koruma bandı mesafesi belirlenmesine ilişkin iş
ve işlemler;

l4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4 -A maddesi gereğince Bakanlığımız ile
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasnda 09.02.2005 tarihinde imzalanan Endüstri
Sanayi Bölgeleri Mülkiyet Sınırlan İçinde Bırakılacak Sağtık Koruma Bantlan İçin
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Protokole uygun olarak sağlık koruma bandı
belirlenecekiir.

2-Onaylanmış ve kesinleşmiş Endüstri Bölgelerinde imar planı değişikliği ile sağlık
koruma bandı mesafelerinin değiştirilmesi talepleri Valiliğin görüşü ile birlikte Kurumumuzca
değerlendirilecektir.

E) Ortak esaslar;

l_Sağl* koruma bandı mesafesinin tesis/organize sanayi bölgesi./endüstri bölgesinin
mülkiyet sınırları içinde yer almasına özellikle dikkat edilecekıir.

2- Tapu şerhli muvafakatname veya kiralama sureti ile mülkiyeti başka kişilere ait
taşınmaz üzerinde de sağlık koruma bandı belirlenebilir. Bu durumda, işletmeciden
muvafakatname veya kiralama sona erdiğinde tesisin faaliyetini sona erdireceğine ilişkin
taahhütrıame alınır.

3- İmara esas sağlık koruma bandı mesafesi konusunda ilgi (c) Yönerge doğrultusunda

görüş verilecektir.

4-Yer seçimi ve sağlık koruma bandı belirlenmesi işlemlerine Halk Sağlığı
Müdürlüklerince verilen görüşlere itiraz olması durumunda konu kurumumuza intikal
ettirilecektir.

Konuyla alakah mevzuat ekte yer almakta olup, ÇED siireci, yer seçimi ve sağlık

koruma bandrnın belirlenmesine ilişkin işlemlerin yukanda belirtilen usul ve esaslara göre

yiirütiilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.

Kurum Başkanı
Ek: Mevzuat ve Standartlar Listesi (2 Sayfa)

Dağıtım:
81 il Valiliğine
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
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