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Konu : Salhk Koruma Bandr

ilgi : a) Miilga Temel Salhk Hizmetleri Genel Mildiirliilii'niin 6/10/2005 tarihli ve 13990
sayrh yazrsl.

b) Miilga Temel Sallk Hizmetleri Genel Miidiirliili'ni\n 3l2l20ll tarihli ve 4580
sayrlr yaztsr.

c) Qevre ve Toplum Salh$rnr Olumsuz Etkileyebilecek Gayri Srhhi Mtiesseselerinin
Etrafrnda Brrakrlacak Sa!hk Koruma Bandr Mesafesi Belirlenmesi Hakkrnda Ydnerge.

4562 sayrh Organize Sanayi B<ilgeleri Kanunu, 4737 say Endiistri Bdlgeleri Kanunu,

Qevresel Etki Delerlendirmesi Ydnetmelili ile iqyeri Agma ve Qalrgma Ruhsatlarrna ili;kin
Ytjnetmelik kapsamrnda gayri srhhi miiesseselerin ruhsatlandrnlmaslna esas olmak ozere
sa!hk koruma bandrnrn belirlenmesinde ve Qevresel Etki Delerlendirmesi (QED) gdriigiiniin
olugturulmasrnda sahada farkh uygulamalar bulunmakta ve buna baph olarak da geqitli
tereddiitler yaganmaktadrr.

Bilindili iizere, 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 268-275. maddeleri
gergevesinde salhk koruma bandrnrn belirlenmesi Bakanhlrmtz g6rev, yetki ve
sorumlululunda olup, ilgi (a) ve (b) yaziar ile, QED g<irtigtintin oluqturulmast ve salhk
koruma bandr mesafelerinin tayini hususlannda gdrtiq verme iq ve iqlemleri Valiliklere
devredilmiqtir.

Sahada uygulama birlilinin sallanmasr ve yaqanrlan tereddiitlerin giderilebilmesini
teminen agalrdaki hususlann agrklanmasrna ihtiyag duyulmuqtur.

Bu kapsamda;

A) QED gdrii$iiniin oluqturulmasrna iligkin iq ve iqlemler:
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l-Kapsam ve dzel format belirleme toplantrlanna katrhm saflanarak, tesisin gevre ve
toplum sallrlrna yapacagr, atrk, emisyon, koku, giiri.iltii, titreqim, elektromanyetik dalga,
iyonize radyasyon gibi kirletici etkileri (Orne$in katr yakrth bir termik santralden hangi
emisyonlarrn olabileceli, bunlann insan salhlrna nasrl etki yapabileceli ve insan salhlrnr
tehdit edip etmedilinin tespiti igin hangi metodlarrn ve modelleme yOntemlerinin
uygulanaca!t) dikkate ahnarak Bakanlr!rmrz gdrev, yetki ve sorumluluk alanrna giren konular
ile alakal olarak QED raporunda yer almasr istenilen bilgi ve belgeler ile bulunan
eksikliklerin giderilmesine y<inelik tineriler belirlenecektir.

2-Halkr yatrrtm hakkrnda bilgilendimrek, projeye iligkin gtirig ve dnerilerini almak
iizere Qevre ve $ehircilik Bakanhirnca yeterlik verilmig kurum/kuruluglar ve proje sahibinin
katrhmr ile gergeklegtirilecek Halkrn Katrhmr Toplantrlarrna iqtirak edilecektir.

3-inceleme ve Delerlendirme Kurulu (iDK) toplantrsrnda birinci maddede istenilen
bilgi ve belgeler ile taahhiitlerin QED dosyasrnda yer ahp almadrlr incelenip, eksiklik
bulunmamasr durumunda ilgi (c) Ydnergemiz gergevesinde sa!hk koruma bandr belirlenerek
Komisyona 6nerilecektir.

4- Kapsam belirleme toplantrsrnda belirlenen bilgi ve belgelerin tamamlanmadrlrnrn
IDK toplantrsrnda anlagrlmasr durumunda QED raporuna "Sa[Lk koruma bandr mesafesinin
belirlenmesi igin gerekli bilgi ve belgeler temin edilemedilinden salhk koruma bandr
belirlenememigtir. QED siirecinden sonra sdz konusu bilgi ve belgeler temin edildiiinde,
Salhk Bakanhlr'nrn belirleyeceli esas ve usullere uygun olarak Qevre ve Toplum Salhlrnr
Olumsuz Etkileyebilecek Gayri Srhhi Mtiesseselerinin Etrafrnda Brrakrlacak Salhk Koruma
Bandr Mesafesi Belirlenmesi Hakkrnda Ycinerge'de yer alan esaslar gergevesinde salhk
koruma bandt bilahare belirlenerek Komisyona dnerilecektir." ibaresi eklenecektir.

B- Gayristhhi miiesseselerin ruhsatlandrrrlmasrna iligkin iq ve iglemler;

l- Igyeri Agma ve Qahqma Ruhsatlarr Hakkrnda Ydnetmelik kapsamrnda ruhsat
venneye yetkili makamlarca oluqturulan inceleme kurulunda Halk Saghgr Miidiirliifti/Toplum
Salhlr Merkezi temsilcisinin grirev almasr durumunda agrlma izni alacak tesisin gevre ve
toplum saghgr tizerine etkileri dikkate ahnarak ilgi (c) Yrinergemiz gergevesinde saghk
koruma bandr belirlenerek Komisyona <inerilecektir.

C- Organize Sanayi Brilgeleri (OSB) igin yer segimi ve salhk koruma bandr mesafesi
belirlenmesine iliqkin iq ve iglemler;

l-Organize Sanayi Billgeleri (OSB) igin yer segimine iliqkin komisyon toplantrlanna
4562 sayrh Organize Sanayi Bdlgeleri Kanununun 4 iincii maddesinin ikinci frkrasr gerelince
Halk Sa!h!r Miidiirliiliince katrhm sallanacakur.

2-Aynr maddenin iigiinc0 fikrasr gerelince, Diinya Sallrk Orgiiti.iniin referans
delerlerine uygun olarak Bakanhlrmrz ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhlt arasrnda
19.09.2003 tarihinde imzalanan Organize Sanayi Bcilgeleri Millkiyet Srnrrlan Iginde
Brrakrlacak Salhk Koruma Banrlarr igin Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Protokole uygun
olarak saEhk koruma bandr belirlenecektir.
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3-Onaylanmrg ve kesinleqmiq Organize Sanayi Btilgelerinde imar planr deligiklili ile
sa!hk koruma bandr mesafelerinin deligtirilmesi talepleri Valili!in gdrtiqti ile birlikte
Kurumumuzca delerlendirilecektir.

D- Endiistri Bdlgeleri (EB) igin safhk koruma bandr mesafesi belirlenmesine iliqkin i9
ve i$lemler;

1-4737 Sayrh Endiistri B6lgeleri Kanununun 4 -A maddesi gerelince Bakanhlrmtz ile
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanhlr arasrnda 09.02.2005 tarihinde imzalanan Endiistri

Sanayi Bdlgeleri Miilkiyet Srnrrlan iginde Brrakrlacak Sa!hk Koruma Bantlarr Igin

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Protokole uygun olarak sallrk koruma bandr

belirlenecektir.

2-Onaylanmrq ve kesinleqmiq Endiistri Bdlgelerinde imar planr degiqiklili ile salhk
koruma bandr mesafelerinin de!igtirilmesi talepleri Valili!in gdrii;ti ile birlikte Kurumumuzca

de!erlendirilecektir.

E) Ortak esaslar;

I -Sa[|k koruma bandr mesafesinin tesis/organize sanayi btilgesi/endiistri bdlgesinin

miilkiyet srnrrlarr iginde yer almastna 6zellikle dikkat edilecektir.

2- Tapu qerhli muvafakatname veya kiralama sureti ile m0lkiyeti baqka kigilere ait

tatlnmaz i.izerinde de salhk koruma bandt belirlenebilir. Bu durumda, igletmeciden

muvafakatname veya kiralama sona erdilinde tesisin faaliyetini sona erdireceline iliqkin

taahhiitname aLnr.

3- imara esas salhk koruma bandr mesafesi konusunda ilgi (c) Y6nerge dolrultusunda

grirtiq verilecektir.

4-Yer segimi ve safhk koruma bandt belirlenmesi iqlemlerine Halk Salhlt
Miidiirliiklerince verilen gdrtiglere itiraz olmast durumunda konu Kurumumuza intikal

ettirilecektir.

Konuyla alakalt mevzuat ekte yer almakta olup, QED siireci, yer seqimi ve safihk

koruma bandrnrn belirlenmesine iliqkin iglemlerin yukarrda belirtilen usul ve esaslara gdre

ytiriitiilmesi hususunda;

Bllgilerinizi ve gere!ini rica ederim.

Prof. Dr. Irfan $ENCAN
Bakan a.

Kurum Baqkant

Ek: Mevzuat ve Standartlar Listesi (2 Sayfa)

Da!rtrm:
8l Il Valililine
(Halk Sall Igr Miidiirlillii)
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OSII ve EB Giirii$leri

D,,\GTIIM YERLERiNTJ

ilgi : 81112016 tarihli ve 2986 sayrh yazrmrz-

4562 sayrh Organize Sanayi Bdlgeleri Kanunu,4737 sayrl Endiistri Bdlgeleri Kanunu,

Qevresel Etki Delerlendimresi Yonermeligi ile igyeri Agura ve Qahqma Ituhsatlanna Iligkin
Ytinetmelik kapsammda gayri srhhi miiesseselerin ruhsatlandutlmasrna esas oltnak iizere

sa$hk koruma bandnn belirlenuresinde ve Qevresel lJtki Delerlendirmesi (QED) goriigtiniin

olugturulmasrnda sahada larkk uvgulamalann bulunmast sebebiyle sahada uygulama
birlifinin sa!liulnasr ve yaqanrlan tereddiitlerin giderilebilmesini teminen yaprlmasr icap eden

i9 ve iqlenrlere iliqkin olarak ilgi yaztmn ile gerekli agrklamalar yaptlmtqtt.

Bahse konu yazrda Organize Sanayi Bdlgeleri (OSB) iqin yer seqimi ve saghk koruma
bandr mesafesi belirlenmesine iligkin i9 ve iglemlere iligkin olarak "C-3-Olaylanmtg ve

kesinlegmig Organize Sanayi Bdlgelerinde imar planr deligiklili ile saghk koruma bandt

mesafelerinin deliqtirilmesi talepleri Valilifin goriiqii ile birlikte Kurumumuzca
deferlendirilccektir." qeklinde talimat bnlunmakla bi ikte, dosyalarrn Kttrumumuza
gtinderilmesinin gereksiz zan'tan k'.t1'btna vc biirokatik iglemlere sebebiyet verilmenresi
amacryla mezkLr madde "C-3-Onaylannrrg vc kesinlegmiq Organize Sanayi Bolgclerinde imar
planr deligiklili ile sallk korrma bantl mcsafclclinin dcfigtirilmesi talepleri Valiliklerce

delerlendiri loccktir. "
Aym qekilde, Endiistri Batlgclcri 1EB) iqin salhk konuna bandt rnesafesi

belirlenmesinc iliqkin iq ve iglemleriu D-2 nci maddesi de "D-2- Onaylanmrg ve kesinlegmig

Endiistri Bdlgclerinde imar planr degigiklili ile salhk koruma bandt ntcsafelerinin
de!igtirilmesi talcpleri Valiliklerce dc!erlcndirilecektir." gcklinde de!igtirilmigtir.

Rilgilcrinizi ve gercfini arz vc rica ederim.

Prof. Dr. Idan $E\CAN
Bakan a.

Kurum Baskaut

Sayr :

Konu :

Da!rtrm:
Gere!i:
81 ll Valiligirle
([{alk Sa!hgr Miidiirliigii)

Bilgi:
Bilinr, Sanayi ve 'l'eknoloji Bakanhlrna
(Sanayi 13rilgcleri Gencl Miidiirliigii)
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Catrkaya"/ANKAIiA
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