
 

 

        

 

 

         ELZ SAĞLIK YATIRIM A.Ş. 

  

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi  

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi  

   

  Teknik Olmayan Özet (TOÖ) 

Nihai  

Nisan 2017 

Bu doküman, Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için ELC Grup Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş. 

tarafından İngilizce olarak hazırlanmış olan Nihai Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Teknik 

Olmayan Özeti’nin tercümesidir. Tercüme, ELZ Sağlık Yatırım A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.  



 

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi   
Teknik Olmayan Özet i Nisan 2017 

İÇİNDEKİLER 

İÇİNDEKİLER .................................................................................................................................. i 

KISALTMALAR ............................................................................................................................. iii 

1.0 GİRİŞ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Arka Plan .................................................................................................................................. 1 

1.2 Ulusal ÇED Gereklilikleri .......................................................................................................... 2 

1.3 ÇSED Gereklilikleri ................................................................................................................... 3 

1.4 Paydaş Katılımı......................................................................................................................... 3 

1.5 Rapor Yapısı ............................................................................................................................. 4 

2.0 PROJE TANIMI ....................................................................................................................... 5 

2.1 Proje’ye Duyulan İhtiyaç .......................................................................................................... 5 

2.2 Proje Sahası ............................................................................................................................. 6 

2.3 Proje Bileşenleri ve Tasarım .................................................................................................... 6 

2.3.1 Ana Hastane (AH) ........................................................................................................ 7 

2.3.2 Yüksek   Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (YGAPH) ................................................. 7 

2.3.3 Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği .............................................................................................. 7 

2.3.4 Diğer Bileşenler ........................................................................................................... 8 

2.3.5 Yangın Emniyeti ........................................................................................................... 8 

2.4 Şehir Planlaması ve Proje Sahasına Yakın Bileşenler ............................................................... 8 

2.5 İnşaat Aşaması ......................................................................................................................... 8 

2.5.1 Genel Bakış .................................................................................................................. 8 

2.5.2 Bertaraf Edilecek Hafriyat Toprağı .............................................................................. 9 

2.5.3 İşgücü .......................................................................................................................... 9 

2.6 İşletme Aşaması ....................................................................................................................... 9 

2.6.1 Sorumluluklar ve Organizasyonel Yönetim ................................................................. 9 

2.6.2 Trafik ve Erişim Yönetimi ............................................................................................. 9 

2.6.3 Aci Duruma Hazırlık ve Müdahale ............................................................................. 10 

2.6.4 Güvenlik .................................................................................................................... 10 

2.6.5 İşletme Aşamasındaki İstihdam ................................................................................. 11 

3.0 ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLER VE ETKİ AZALTMA .................................................................. 12 

3.1 Genel Bakış ............................................................................................................................ 12 

3.2 Etkilerin ve Etki Azaltma Önlemlerinin Özeti ......................................................................... 12 

3.2.1 Arazi Kullanımı ve İmar.............................................................................................. 12 

3.2.2 Jeoloji, Topraklar ve Kirlenmiş Arazi ......................................................................... 12 

3.2.3 Hidroloji ve Hidrojeoloji ............................................................................................ 13 

3.2.4 Malzeme Kaynakları ve Atık Yönetimi ....................................................................... 14 

3.2.5 Hava Kalitesi .............................................................................................................. 15 

3.2.6 Gürültü ...................................................................................................................... 16 

3.2.7 Trafik Etkisi ................................................................................................................ 16 

3.2.8 Sosyoekonomi ........................................................................................................... 17 

3.2.9 Toplum Sağlığı ve Güvenliği ...................................................................................... 17 

3.2.10 İşgücü ve Çalışma Koşulları ....................................................................................... 18 



 

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi   
Teknik Olmayan Özet ii Nisan 2017 

4.0 PROJE’NİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ ............................................................. 19 

4.1 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) ............................................................................... 19 

4.2 Şikayet Süreci......................................................................................................................... 20 



 

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi   
Teknik Olmayan Özet iii Nisan 2017 

KISALTMALAR 

AAT Atıksu Arıtma Tesisi 

AB Avrupa Birliği  

ADHMP Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı  

ADSK Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği 

AH Ana Hastane  

CCTV Kapalı Devre Televizyon  

CT Bilgisayarlı Tomografi  

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi  

ÇSED Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi  

ÇSEP Çevresel ve Sosyal Eylem Planı 

ÇSGS Çevre, Sağlık ve Güvenlik ve Sosyal  

ÇSG Çevre, Sağlık ve Güvenlik 

ÇSYP Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı  

ÇSYS Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi  

ÇŞB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

dBA Desibel 

DSI Devlet Su İşleri  

EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası  

 ELC ELC Grup Müşavirlik ve Mühendislik 

 ELZ A.S. ELZ Saglik Yatirim A.S. 

EN Avrupa Normları  

ESK Entegre Sağlık Kampusu  

FIs Finans Kurumları  

GIS Coğrafi Bilgi Sistemi  

HKDYY Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetim Yönetmeliği  

IBC Uluslararası Bina Kodu  

ID Kimlik Kartı  

IFC Uluslararası Finans Kurumu  

IK İnsan Kaynakları   

ILO Uluslararası Çalışma Örgütü  

ISO Uluslararası Standardizasyon Kurumu  

İSG İş Sağlığı ve Güvenliği  

KÖİ Kamu Özel İşbirliği  

m Metre 

m3 Metre Küp  

MRSA Metisilin-Dirençli Staphylococcus Aureus 

MW Megawatt 

NFPA Amerikan Ulusal Yangından Korunma Derneği  

 



 

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi   
Teknik Olmayan Özet iv Nisan 2017 

TOÖ Teknik Olmayanı Özet  

OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Sistemi  

OSİB Orman ve Su İşleri Bakanlığı  

ÖBA Önemli Bitki Alanı  

ÖKA Önemli Kuş Alanı 

PM Partikül Madde 

PM10 10 µm veya daha az çaplı partikül madde 

PR Performans Gereklilikleri 

PS Performans Standardı  

RFID Radyo  Frekansı Tanımlama Sistemi  

RH Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi  

SB Sağlık Bakanlığı  

TAYS Tıbbi Atık Yönetim Sistemi  

STK Sivil Toplum Kuruluşu 

TAEK Türk Atom Enerjisi Kurumu  

TEİAŞ Türk Elektrik İletim A.Ş. 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 

TPH Toplam Petrol Hidrokarbon  

WHO Dünya Sağlık Örgütü 

WWF Dünya Yaban Hayatı Fonu  

YGAPH Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi   
Teknik Olmayan Özet 1 Nisan 2017 

1.0 GİRİŞ 

1.1 Arka Plan 

Bu doküman Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Elazığ ilinin Merkez ilçesinde planlanan 

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (ESK veya Proje) için Nihai Çevresel ve Sosyal Etki 

Değerlendirme (ÇSED) Raporu’nun teknik olmayan özetidir. Proje  Şekil 1-1’de gösterilen 347.016,92 

m2 ‘lik alanda geliştirilecektir. 

 

 

Şekil 1-1: Proje’nin konumu ve sınırları kırmızı gölgeli alan ve kırmızı çizgilerle gösterilmektedir. 

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü için Sağlık Bakanlığı tarafından Proje Yapım İşleri İle Ürün ve 

Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi hedefli bir ihale açılmıştır. İhalenin verildiği ortak girişimin öncü üyeleri 

daha sonra  ELZ Sağlık Yatırım A.Ş. (ELZ A.Ş.) adı altında bir Özel Amaçlı Kuruluş (ÖAK) şeklindeki 

mevcut ortaklık yapısını oluşturmuştur. ELZ A.Ş. Proje’nin inşaat, işletme ve bakım aşamalarını 

üstlenecektir. 
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1.038 yatak kapasiteli olması planlanan Entegre Sağlık Kampüsü şu bileşenlerden oluşacaktır: 888 

yataklı Ana Hastane (493 yataklı Genel Hastane, 299 yataklı Kadın/ Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

Hastanesi  ve 96 yataklı Psikiyatri Hastanesi) ve 150 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi. 

Yukarıdaki bileşenlere ek olarak ESK bünyesinde 60 üniteli bir Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği de yer 

alacaktır. 

Proje’nin sahibi olan ELZ A.Ş. Proje gelişiminin finansmanı için çokuluslu finans kurumlarından, 

uluslararası ticari kredi kuruluşlarından ve kurumsal yatırımcılardan kaynak arayışındadır; ve mevcut 

koşullarda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Proje hakkında görüşmektedir. Bu finans 

kurumlarının belirlediği gereklilikleri karşılayabilmek için ELZ A.Ş.  ELC Grup Müşavirlik ve Mühendislik 

A.Ş. (ELC) firmasını bu ÇSED  çalışmasını gerçekleştirmek üzere görevlendirmiştir.  

Bu ÇSED çalışmasının amacı Proje’nin özelliklerininin açıklanması, Proje’nin bir sonucu olarak ortaya 

çıkacak veya çıkabilecek çevresel ve sosyal etkilerin tanımlanması ve Proje’nin olumsuz etkilerini 

engelleyecek ve/veya en aza indirecek ve  faydalarını en yüksek seviyeye çıkaracak etki azaltma 

yöntemlerinin belirlenmesidir. Bu doküman ESK Projesi için finans kurumlarının belirlediği 

gerekliliklere uygun bir yaklaşımla hazırlanan ÇSED raporundaki önemli noktaları ve bulguları 

özetlemektedir.  

1.2 Ulusal ÇED Gereklilikleri  

Türk ÇED Yönetmeliği son iki yıl içinde çeşitli değişikliklere tabi olmuştur. 2008 Türk Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği (17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete) kapsamı dışında 

kalmaları nedeniyle, hastane projeleri için çevresel etki değerlendirme çalışmasının yapılması gerekli 

değildi. Söz konusu yönetmelik daha sonra yeniden düzenlenmiş ve ÇED Yönetmeliği (03.10.2013 

tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete) uyarınca büyük hastane projeleri için (500 ve üzeri yatak 

kapasiteli) ÇED çalışmalarının yapılması zorunlu kılınmıştı. 2013 ÇED Yönetmeliği’nin yerini kısa bir 

sure önce  hastane projelerini tekrar ÇED kapsamı dışında bırakan yeni bir ÇED Yönetmeliği 

(25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete) almıştır. Proje’nin ÇSED çalışmaları başladığında, 

2013 ÇED Yönetmeliği yürürlükteydi. 

ELZ A.Ş. tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ile yürütülen yazışmalar, Proje’nin ihale  

sürecinin 2013 ÇED Yönetmeliği’nin yürürlüğe girme tarihinden önce tamamlanmış olması nedeniyle, 

Proje’nin 2013 ÇED Yönetmeliği’nden muaf olduğunu göstermektedir.  Proje ayrıca Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’ndan resmi bir ÇED muafiyet yazısı almıştır. Dolayısıyla Proje için resmi olarak bir ÇED süreci 

ve paydaş katılımı gerekmemektedir. Öte yandan, ELZ A.Ş. ÇŞB’ye bir başvuruda bulunarak, 2013 ÇED 

Yönetmeliği’nin 24. Maddesi uyarınca bir ÇED  çalışması gerçekleştirme taleplerini iletmiştir. 24. 

Madde ÇŞB tarafından uygun görülmesi halinde Proje sahibinin talebi üzerine bir ÇED çalışması 

yapılabileceğini belirtmektedir. Bu doğrultuda, ÇSED çalışmasına ek olarak bir ÇED çalışması da 

yapılmaktadır. 

ÇED çalışması hastanelerin yanı sıra Proje’nin inşaat aşamasında kurulması planlanan beton santralını 

(120 m3/saat kapasiteli) da kapsayacaktır. Yukarıdaki ana hastane bileşenlerine ek olarak, Proje 

kapamında yardımcı tesisler olarak kullanılacak olan bir trijenerasyon ve kazan sistemi kurulacaktır.  

Sağlık Kampüsü’nün toplam enerji ihtiyacı 30 MW olacaktır. Trijenerasyon sisteminin toplam nominal 

termal kapasitesi 5,5 MW ve kazanların toplam nominal termal kapasitesi 30 MW olacaktır. 

Trijenerasyon sistemi ve kazanlar birlikte ve tam kapasite çalıştırılmayacaktır ve işletim programları 



 

 

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi   
Teknik Olmayan Özet 3 Nisan 2017 

sistemin ihtiyaçlarına ve/veya mevsime göre değişecektir. 30 MW’lık maksimum termal kapasite göz 

önüde bulundurularak trijenerasyon sistemi ve kazanlar ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2’sinde bahsedilen 

20 MW eşiği doğrultusunda ÇED Yönetmeliği gerekliliklerine tabi olacaktır. 

1.3 ÇSED Gereklilikleri 

Uluslararası iyi uygulamalarla uyumlu hareket etmek üzere ve Proje’nin önemli bir kamu altyapı 

projesi olduğunun bilinciyle,  ELZ A.Ş. Proje’nin potansiyel çevresel ve sosyal etki ve risklerinin 

tanımlanması ve bunlara uygun olarak Proje’nin özelliklerine ve ölçeğine uygun etki azaltma 

tedbirlerinin geliştirilmesi için bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışması 

gerçekleştirmeye karar vermiştir. ÇSED çalışması aşağıdaki uluslararası standartların koşullarını 

karşılayacak şekilde gerçekleştirilmiştir:  

 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Performans Gereklilikleri (Mayıs 2008)  

 Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik hakkında Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Performans 

Standartları (1 Ocak 2012) 

 IFC Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuz İlkeleri (30 Nisan 2007) 

 IFC Sağlık Merkezleri için Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuz İlkeleri (30 Nisan 2007) 

 EBRD Sağlık Hizmetleri ve Klinik Atık Bertarafı hakkında  Alt  Sektörel  Çevresel ve Sosyal 

Kılavuz İlkeler (Ekim 2009) 

Bu standartlara ek olarak, Proje, Türk çevre ve sosyal mevzuatı ile uyumlu olmalıdır. Avrupa İmar ve 

Kalkınma Bankası’nın belirlediği gereklilikler uyarınca ilgili Avrupa Birliği (AB) Direktifleri de Proje için 

geçerlidir.  

ÇSED Raporu Projenin inşaat ve işletme faaliyetleri ile ilişkili olan potansiyel çevresel ve sosyal 

etkilerin değerlendirilmesine dair bulguları detaylı bir şekilde ele almaktadır. Bir Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Planı (ÇSYP) vasıtasıyla, tanımlanmış etkilerin engellenmesi veya azaltılması ya da belirlenmiş 

gerekliliklere uygunluğun izlenmesi için uygulanması gereken tedbirler tanımlanmaktadır. ÇSED’nin 

önemli bulguları ve ÇSYP ile belirlenen tedbirler bu özet raporun 4. Bölümünde  sunulmaktadır. 

Bunlara ek olarak, Proje için bir Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) da hazırlanmıştır. 

1.4 Paydaş Katılımı 

Paydaş katılımı, Proje’den etkilenecek ve/veya Proje ile ilgilenen bireylere, gruplara veya kuruluşlara,  

etki azaltma tedbirlerinin değerlendirilmesi ve tanımlanması sürecinde dikkate alınacak şekilde, Proje 

hakkındaki görüş ve endişelerini ifade etmek için bir fırsat sunmayı amaçlayan,  ÇSED sürecinin 

ayrılmaz  ve önemli bir parçasıdır. ÇSED çalışması; etkilerin  değerlendirilmesi sürecinde ve etki 

azaltma  tedbirlerinin tanımlanması için,  kamusal ve/veya diğer kuruluşlarca ifade edilen 

görüşlerin/endişelerin göz önünde bulundurulabilmesi  için, müzakere faaliyetlerini kapsam belirleme 

aşamasında başlatmıştır. Paydaşlarla sistematik bir iletişim kurulabilmesi için bağımsız bir Paydaş 

Katılım Planı  geliştirilmiştir.  

Paydaşlarla müzakerelerde kullanılan ana iletişim yöntem ve mekanizmalarına şunlar dahildir: 

 Kapsam belirleme aşamasında Proje doküman ve broşürleri aracılığıyla Proje ve olası etkileri 

hakkında paydaşlara sunulan bilgiler 

 Belirlenmiş resmi yetkililerle yüz yüze görüşmeler 

 Proje alanında belirlenmiş muhtarlarla yüz yüze görüşmeler  
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 Halkın katılımı toplantısı 

 Yerel gazeteler (halkın katılımı toplantısının duyuruları için)  

 Halkın katılımı toplantısından haberdar etmek amacıyla halka bildiri dağıtılması 

 Proje websitesi (Proje hakkında bilgi sağlamak için) 

 

Belirlenmiş resmi yetkililere (58 kurum) ve STK’lara (88 kuruluş) bir ön yazı eşliğinde Proje 

Bilgilendirme Dokümanı gönderilerek, Proje’ye ve Proje’nin potansiyel etkilerine dair görüşlerini ve 

ÇSED çalışması için önem arz edebilecek bilgileri paylaşmaları istenmiştir. Çevre mahalleler ve 10 km 

çapında geniş bir alana yayılan diğer mahalleler dahil, 39 mahallenin muhtarlarına bir proje bilgi 

paketi (5 Proje Bilgilendirme Dokümanı, 25 Proje Bilgilendirme Kitapçığı ve 25 Görüş/Şikayet Formu 

dahil) gönderilmiştir.  18 Aralık 2014’te Merkez İlçe’de bir Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenmiştir.  

Toplantıya 52 kişi katılmıştır.  Toplantı gerçekleşme tarihinden on iki gün önce, 6 Aralık 2014 

tarihinde, iki ulusal ve iki yerel gazetede ilanlarla duyurulmuş ve ilan aynı gazetelerde bir hafta sonra 

13 Aralık 2014 tarihinde tekrarlanmıştır. Toplantı ayrıca şehir merkezinin nüfusu en yoğun 

bölümlerinde halka bildiri dağıtılması yoluyla da duyurulmuştur. 

 

Görüşlerin e-posta yoluyla toplanabilmesi için info@rsy.com.tr adresi kullanılmıştır/kullanılmaktadır. 

Proje Bilgilendirme Dokümanı ve Görüş/Şikayet Formunun halkın erişimine sunulduğu bir Proje web 

sitesi (http://pppelazighastanesi.com/) oluşturulmuştur. 

1.5 Rapor Yapısı 

Rapor şu şekilde yapılandırılmıştır: 

 Proje Tanımı  

 Çevresel ve Sosyal Etkiler ve Etkilerin Azaltılması  

 Proje’nin Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi  

 

ÇSED Raporu’nun tamamına ve ilgili dokümanlara aşağıdaki Proje Web sitesinden erişilebilir: 

www.pppelazighastanesi.com 

mailto:info@rsy.com.tr
../../../../../Box%20Sync/HA1055%20Main%20-%20Elazig%20PPP/HA1055%20Team/HA1055%20Technical%20Data/11_ESIA%20Reporting/5_Final%20Draft%20ESIA%20Report%20for%20Disclosure/4_NTS/www.pppelazighastanesi.com
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2.0 PROJE TANIMI 

2.1 Proje’ye Duyulan İhtiyaç 

Mevcut Koşullar 

Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Elazığ ilinin nüfusu 568.753 (TUIK, 2014 verileri) ve yüzölçümü 

9.281 km2‘dir. Elazığ ili komşularından Bingöl’e 142 km, Tunceli’ye 135 km, Malatya’ya 98 km ve 

Diyarbakır’a 153 km uzaklıkta olup, il merkezine her gün yüksek miktarda nüfus akışı 

gerçekleşmektedir. Merkezi yerleşimine bağlı olarak Elazığ ilinde halihazırda hem Elazığ’da yaşayan 

hem de komşu illerden ve daha uzaktaki başka illerden gelen insanlara sağlık hizmetleri 

sunulmaktadır.   

Elazığ ilinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı 7 devlet hastanesi (Biri il merkezinde diğer dördü başka ilçelerde 

yer alan 5 Genel Hastane, 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 1 psikiyatri (ruh sağlığı ve hastalıkları) 

hastanesi, 69 aile sağlığı merkezi, 16 acil müdahale istasyonu, 1 ağız ve diş sağlığı kliniği,  1 ana ve 

çocuk sağlığı ve aile planlama merkezi, 1 halk sağlığı laboratuvarı ve 1 verem savaş dispanseri 

bulunmaktadır. Kliniklerin doluluk oranlarına bakıldığında, hastanelerdeki kliniklerin büyük 

çoğunluğunda doluluk oranının 100%’ü aştığı ve bunun da hasta tedavisinde gecikmelere neden 

olduğu görülmektedir. Elazığ’daki başlıca üç hastanenin (Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Harput 

Devlet Hastanesi ve Elazığı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) binalarının eski olduğu ve genellikle 

üç ve daha fazla yataklı odaların hakim olduğu koğuş sisteminin toplam yatak kapasitesinin yaklaşık 

olarak 50%’sini temsil ettiği görülmektedir. 

Hastanelerin çoğu Elazığ il merkezindeki yüksek nüfus ve Elazığ ilinin bölgedeki diğer illere hizmet 

sunuyor olması nedeniyle Elazığ il merkezinde yer almaktadır. Bu hastaneler, halihazırda yeterince 

yoğun olan bu alanlarda fiziksel olarak genişleme olanağına sahip değildir.  Bu hastanelerde yeterli 

otopark alanı ve yeşil alan bulunmamaktadır. Ayrıca hastaneler eski olduklarından tamir ve bina 

güçlendirme çalışmaları gerekmektedir.  Elazığ il merkezinde bulunan hastanelerde değişen ve gelişen 

tıbbi cihaz ve donanım teknolojisini destekleyici uygun alanlar mevcut değildir.  Bunun yanısıra, 

ameliyat odası, yoğun bakım, acil müdahale, laboratuvar, görüntüleme merkezi, poliklinik gibi hizmet 

birimleri fiziksel yapı ve donanım açısından standartları karşılamamaktadır. Yukarıda açıklanan 

koşullar ve Elazığ ile çevre illerde artan nüfus göz önüne alındığında, mevcut hastaneler gerekli 

kalitede hizmet sunamamaktadır.  Bu çerçevede, ESK, sağlık hizmetlerine bir veya iki yataklı 

odalardan oluşan 1.038 yatak kapasiteli ve güncellenmiş teknik altyapılı bir katkı sağlayacak ve 

Elazığı’daki sağlık tesislerinin genel anlamda modernize edilmesine olanak sağlayacaktır. 

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanelerine Duyulan İhtiyaç 

Mevcut koşullarda Türkiye’de adli psikiyatri hastaneleri bulunmamaktadır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 

sorumluluğu altında psikiyatri (ruh sağlığı ve hastalıkları) hastanesi olarak hizmet veren 8 hastane 

bulunmaktadır (bunlardan iki tanesi İstanbul’da ve diğerleri Manisa, Bolu, Samsun, Adana, Elazığ ve 

Trabzon illerinde olmak üzere). Kendi illerinde tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri alamayan 

hastalar, bu bölge hastanelerine sevk edilmektedir.  
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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011 – 2023) uyarınca 16 ilde 

toplam 2000 yatak kapasitesine sahip yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 5 ilde tutuklular 

için psikiyatri yatak kapasitesi olan toplam 350 yataklı psikiyatri hastanesi kurulmasına karar 

verilmiştir. Elazığ ESK 150 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ile sağlık 

hizmetlerine katkıda bulunacaktır. 

2.2 Proje Sahası 

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde alınan bilgiler ışığında farklı saha konumları 

değerlendirilmiştir. Aşağıdaki iki önemli kriter baz alınarak mevcut sahanın seçimine karar verilmiştir: 

(i) arazi büyük ve tek parçadır (ii) arazi Maliye Bakanlığı’na ait olup (250 m2‘lik bir kısmı hariç) 

kamulaştırma gerektirmemiştir. Ayrıca seçilen arazinin erişim ve altyapı açısından zorluk teşkil 

etmediği de görülmektedir. 

2.3 Proje Bileşenleri ve Tasarım 

Proje iki hastane ve bir klinikten oluşan toplam 1.038 yatak kapasiteli entegre bir sağlık kampüsünün 

geliştirilmesinden oluşmaktadır. Hastaneler ve diğer birimlerin yerleşim planları Şekil 2-1 ve Şekil 2-

2’de gösterilmektedir.  

 
Şekil 2-1: ESK içindeki hastanelerin ve diğer birimlerin yerleşim planı 
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Şekil 2-2: Hastanelerin yerleşim planı ve 3 boyutlu görünümü 

2.3.1 Ana Hastane (AH) 

AH ortak bir merkez binayı çevreleyen üç hasta bloğundan oluşacaktır. Ortak merkezin çevresindeki 

dördüncü hasta bloğunun arazisi gelecekteki genişleme çalışmaları için ayrılmıştır.  Üç yüksek blokta 

toplam 888 yatak kapasiteli olacak şekilde aşağıdaki hastaneler yer alacaktır: 

 493 yataklı Genel Hastane  

 299 yataklı Kadın/Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi  

 96 yataklı Psikiyatri Hastanesi  

 

AH içinde yer alan Tanı ve Tedavi Merkezi’nde günübirlik cerrahi odaları, ameliyathaneler, ameliyat 

öncesi/sonrası odaları, endoskopi ünitesi, in-vitro fertilizasyon (tüp bebek) ünitesi, ileri patoloji 

ünitesi, genetik hastalıklar merkezi, radyasyon onkolojisi ve sterilizasyon bölümü,  radyoloji- nükleer 

tıp-iyot tedavisi bölümü, acil servis, kan nakli merkezi, hemodiyaliz merkezi, fizyoterapi merkezi ve 

kemoterapi birimi bulunacaktır. Ana Hastanenin toplam inşaat alanı 233.405 m2 olacak (kapalı 

otopark ve sığınak alanları dahil) ve bunun 156.905 m2’si hastane alanı olacaktır. 

2.3.2 Yüksek   Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (YGAPH) 

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi 150 yatak kapasiteli olacaktır. Toplam 48.166 m2 inşaat 

alanı üzerinde kurulacak (kapalı otopark alanı dahil) ve hastane alanı toplam 34.666 m2 olacaktır. 

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi cinsiyet ve farklı güvenlik seviyelerine göre düzenlenen 

kliniklerden oluşan farklı yataklı bölümler içerecektir.  Hastanede yatan hastalar için ortak klinikler ve 

erkek-kadın ve ergen  (çoğunluğu madde bağımlısı olan 14 ila 18 yaş arasındaki çocukların 

rehabilitasyon ve tedavisi için) hastalara yönelik düşük, orta ve yüksek güvenlikli olarak 

sınıflandırılmış toplam 110 yatak ve ayrıca adli tıp klinikleri ile toplam 40 yataklı tutuklu koğuşları 

bulunacaktır.  

2.3.3 Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği 

ESK’da bir ağız ve diş sağlığı kliniği (ADSK) bulunacaktır. Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nin toplam alanı 

10.734 m2 olacaktır. ADSK’da her biri 20 m2 alana sahip 60 standart klinik bulunması planlanmıştır. 
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Ayrıca engelliler için bir klinik (60 m2), üç çocuk diş kliniği (her biri 60 m2) ve tutuklu hastalara ayrılmış 

ayrı bir klinik (50 m2) de bulunacaktır. Bunlara ek olarak ADSK’da ameliyat odaları, gözlem odaları, diş 

protez laboratuvarı ve bir röntgen bölümü de yer alacaktır.  

2.3.4 Diğer Bileşenler 

Elazığ ESK kapsamında, eczane, doktor ofisleri, günlük kemoterapi ve sağlık oteli gibi sağlık destek 

tesislerini de içerecek şekilde planlanan ticari alanlar da bulunmaktadır. Ticari alanların planlanması 

halihazırda devam etmekte olup, ticari alanlarda hangi ünitelerin yer alacağı tasarım ilerledikçe netlik 

kazanacaktır.   

Ana Hastanenin kuzeyinde inşa edilecek teknik binada bir trijenerasyon sistemi kurulacaktır. Ayrıca, 

teknik binada üç kazan ihtiva edecek bir kazan sistemi de bulunacaktır Teknik binanın tasarımı halen 

devam etmektedir. 

Ana hastane binasının tepesinde bir helikopter platformu yer alacaktır. Helikopter platformu 

doğrudan Sağlık Bakanlığına bağlı ambülans helikopterlerine hizmet verecektir. Elazığ ESK helikopter 

platformu için ortalama 1 tur/gün ve pikte 3 tur/gün şeklinde kullanım sıklığı öngörülmektedir 

(muhtemel vakanın ciddiyeti ve önceliklerine bağlı olarak). 

2.3.5 Yangın Emniyeti 

Sağlık tesisleri kamuya açık alanlar oldukları için can güvenliği ve yangın emniyeti risklerine maruz 

kalmaktadırlar. Elazığ ESK, Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelik (19.12.2007 tarih ve 

26735 sayılı Resmi gazete) hükümlerine uygun olarak tasarlanmaktadır. ELZ A.Ş. gerekli can güvenliği 

ve yangın emniyeti tasarım kriterlerinin belirlenmesi amacı ile bir yangın danışma şirketi 

görevlendirmiştir. Yerel standartların yeterince detaylı olmaması ve eksik kalması halinde, uluslararası 

kabul edilmiş can güvenliği ve yangın emniyeti standartları (NFPA standartları, IBC Kodları ve EN 

standartları) uygulanacaktır. 

2.4 Şehir Planlaması ve Proje Sahasına Yakın Bileşenler  

Elazığ Belediyesi tarafından Proje sahasını kapsayacak şekilde hazırlanmış bir imar planı mevcuttur ve 

Proje sahası planda ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak gösterilmiştir.  Elazığ ilinin mevcut koşulları 

incelendiğinde, altyapı ve ulaştırma sistemlerinin iyileştirilmesine gereksinim duyulduğu 

görülmektedir. Yukarıdaki bilgiler ışığında Elazığı ESK’nın çevresinde gelecekte iki büyük ölçekli 

gelişimin söz konusu olduğu sonucuna varılabilir; bunlar (1) kentin doğuya doğru genişlemesi ve (2) 

kuzey otoyolunun inşasıdır (ESK’nın kuzeyinde). ELZ A.Ş. tarafından hazırlanan Elazığ ESK Ara Dönem 

Trafik Raporu Çalışması da (2015) kuzey otoyolundan söz etmekte ve Elazığı Belediyesi’nin mevcut 

güney otoyolu ağını şehrin kuzey bölümünü de içine alacak şekilde genişleterek Elazığ ESK’ya erişimi 

kolaylaştırması beklenen bir çevreyol sistemi geliştirmeyi hedeflediğini ifade etmektedir.   

2.5 İnşaat Aşaması 

2.5.1 Genel Bakış 

Projenin planlaması devam etmektedir. İnşaat çalışmalarının 2015 yılının ikinci çeyreğinde başlaması 

ve en fazla 36 ay sürmesi beklenmektedir.  
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İnşaat sahası tesisleri (büro, kamp alanı, kafeterya, dinlenme alanı, revir, atölye, malzeme depo alanı) 

proje sahasının içinde yer alacaktır.  Belirlenen Proje alanının dışında ilave bir araziye gerek 

duyulmayacaktır.  

2.5.2 Bertaraf Edilecek Hafriyat Toprağı  

Kazı çalışmalarında, saha dışında bertaraf edilmesi gerekecek yaklaşık 820.000 m3 hafriyat toprağı 

çıkması beklenmektedir. 620.000 m3 hafriyat toprağının, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkım Atıklarının 

Kontrolü hakkında Yönetmelik (18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete) uyarınca Elazığ 

Belediyesi tarafından tayin edilmiş  olan inşaat alanı dışındaki bertaraf sahasına nakledilmesi 

gerekmektedir. ELZ A.Ş. tarafından geriye kalan 200.000 m3 hafriyat toprağının yarısının peyzaj 

çalışmalarında, diğer yarısının ise dolgu malzemesi olarak kullanılacağı bildirilmiştir. ELZ A.Ş. 

tarafından ayrıca bugüne dek 201.000 m3 toprağın kazıldığı bildirilmiştir. 127.000 m3 hafriyat toprağı 

Elazığ Belediyesi tarafından belirlenmiş hafriyat atığı bertaraf sahasına nakledilmiş, kalan 74.000 m3 

hafriyat atığı ise geçici olarak proje alanında depolanmıştır. 

2.5.3 İşgücü 

İnşaat aşamasında görevlendirilecek maksimum işgücünün 2.000 kişi olacağı öngörülmektedir. İşgücü 

mümkün olduğunca yerel halktan ve yerel alt yüklenicilerden sağlanacaktır. Sahada konaklaması 

gereken bu çalışanlar için prefabrik tesisler kurulacaktır.   

2.6 İşletme Aşaması 

2.6.1 Sorumluluklar ve Organizasyonel Yönetim 

İşletim süresi boyunca Elazığ ESK’nın yönetimi Sağlık Bakanlığı ve ELZ A.Ş. tarafından paylaşılacaktır. 

Sağlık Bakanlığı doktor ve sağlık destek personelinin sağlanmasından sorumlu olacak ve klinik hastane 

faaliyetlerinin genel yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan idari personel tarafından 

yürütülecektir. Sağlık Bakanlığı’nın atadığı idari personel aşağıda açıklandığı üzere ELZ A.Ş.’nin 

sorumluluğu dışında kalan konulardan sorumlu olacaktır. Doktor ve sağlık destek personelinin 

dışındaki personel ELZ A.Ş. tarafından sağlanacaktır. ELZ A.Ş. aşağıda listelendiği şekilde mecburi 

hizmetler (P1) ve opsiyonel hizmetler (P2) şeklinde sınıflandırılan hizmetlerin yönetiminden sorumlu 

olacaktır: 

 P1 – Mecburi hizmetlerin arasında bina ve arazi hizmetleri, olağandışı bakım ve tamir, genel 

hizmetlerin yönetimi, dekorasyon hizmetleri, zemin ve bahçe bakımı ve diğer tıbbi destek 

hizmetleri yer almaktadır.  

 P2 – Opsiyonel hizmetler arasında haşere ile mücadele, otopark, temizlik, hastane bilgi 

yönetim sisteminin uygulanması ve işletimi, güvenlik, hastalar/danışma/resepsiyon/taşıma 

hizmetleri için rehberlik ve refakat, çamaşırhane, gıda ve atık yönetimi gibi tıbbi olmayan 

hizmetler ile laboratuvar, görüntüleme, sterilizasyon ve dezenfeksiyon ve rehabilitasyon gibi 

tıbbi destek hizmetler yer almaktadır.  

2.6.2 Trafik ve Erişim Yönetimi 

Proje alanı, Diyarbakır-Elazığ (D885) Otoyolu’nun kuzeyinde, otoyola yaklaşık 3 km uzaklıkta 

bulumaktadır. D885 Karayolu’nun Cahit Dalokay Bulvarı bölümünden Proje alanına kolayca 

erişilebilmektedir. Şehir merkezinden Proje alanına, Mimar Sinan Caddesi’ni Doğukent kavşağına 

kadar dümdüz takip ederek erişilebilir. Mimar Sinan Caddesi 23 metre genişliğinde, çift gidiş-gelişli, 
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ortadan şeritlerle bölünmüş bir yoldur. Proje alanına erişim için bir başka alternatif de Proje alanının 

kuzey batısından geçmekte olan Ulukent Caddesi ile Doğukent kavşağını D260 otoyoluna bağlayan çift 

gidiş gelişli Mustafa Temizer Caddesi’dir.  

İşletme süresi boyunca ESK’yı günde yaklaşık 11.000 kişinin ziyaret etmesi beklenmektedir. 

Halihazırda ESK sahasına erişim için ulaşım şehir merkezi ile yakındaki Ulukent ve Doğukent 

mahalleleri arasında sürekli çalışan halk otobüsleri ve minibüslerle sağlanmaktadır. Mevcut durumu 

ve ileride ortaya çıkacak olan koşulları detaylı olarak anlayabilmek amacı ile ELZ A.Ş. ESK sahasında 

gerekli trafik düzenlemelerini belirleyecek bir trafik değerlendirme çalışması yürütmek üzere bir trafik 

danışmanı görevlendirmiştir. Trafik değerlendirme çalışmasının inşaat izninin alınma tarihinden önce 

tamamlanması beklenmektedir. Kampüs içerisinde araç trafiğini, acil durum koşullarını, yaya trafiği 

giriş çıkışını ve dahili trafiği hesaba katacak şekilde bir Trafik Yönetim Planı geliştirilecek ve 

uygulanacaktır.

 

Şekil 2-3: Proje alanı yakınındaki yol ağı 

2.6.3 Aci Duruma Hazırlık ve Müdahale 

ELZ A.Ş. tarafından bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP) hazırlanacaktır. ADHMP iş 

kazaları, yangın, yakıt ve kimyasal sızıntısı, sel ve deprem gibi doğal afet vb konuları kapsayacaktır. 

ADHMP her tür kaza / afet için YGAPH’yi detaylı olarak ele alacaktır. 

2.6.4 Güvenlik 

ESK’da CCTV kameraları, Erişim Kontrol Sistemi, İzinsiz Giriş Tespit Sistemi ve Radyo Frekansı 

Tanımlama Sistemi (RFID)’nden oluşan  bir elektronik güvenlik sistemi kurulacaktır. CCTV kameraları 

dış girişlerde, ana giriş lobilerinde, asansör lobilerinde, otoparklarda, yükleme iskelelerinde, 

eczanelerde, servis koridorlarında ve malzeme depolama alanlarında bulunacaktır. 
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Ana Hastanedeki tutuklu koğuşunun güvenliği Jandarma’nın sorumluluğu altında olacaktır. YGAPH’nin 

güvenliği ile ilgili ELZ A.Ş.,  T.C. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 

imzalanmış olan üçlü protokol gereği yürürlükteki uygulama çerçevesinde mevcut psikiyatri 

hastanelerinin adli tıp bölümlerindeki uygulamalar ve halihazırda benimsenmiş önlemlerle  ilgili hiçbir 

sorumluluk taşımayacaktır. Söz konusu üçlü protokol uyarınca Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri 

Hastanesi’nin güvenliği Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir kolu olan Jandarma tarafından sağlanacaktır. 

2.6.5 İşletme Aşamasındaki İstihdam 

İşletme aşamasındaki işgücü ihtiyacının toplamda 3.169 kişi olacağı, bunun 1.631’inin Sağlık Bakanlığı 

tarafından istihdam edilecek sağlık hizmeti personelinden, 295’inin yine Sağlık Bakanlığı tarafından 

istihdam edilecek idari personelden;  1.223’ünün ELZ A.Ş. ve ELZ A.Ş.’nin hizmet yüklenicileri 

tarafından istihdam edilecek hizmet personelinden ve 20 kişinin de yine ELZ A.Ş. ve hizmet 

yüklenicileri tarafından istihdam edilecek idari personelden oluşacağı öngörülmektedir. 
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3.0 ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLER VE ETKİ AZALTMA  

3.1 Genel Bakış 

ÇSED Raporu çevresel ve sosyal mevcut durumu tanımlayarak, Proje’nin potansiyel etkilerini 

açıklamakta ve önemli çevresel ve sosyal etkilerden kaçınmak veya bunları en aza indirmek için 

uygulanması gereken etki azaltma tedbirlerini tanımlamaktadır. Etki azaltma tedbirleri, ÇSED 

çalışmasının bir parçası olarak geliştirilen ve etki azaltma tedbirlerinin tanımını, bunların 

uygulanmasından sorumlu olan tarafları, zamanlama, izleme ve denetim koşullarını ele alan ÇSYP 

kapsamına da dahil edilmiştir. 

ÇSED çalışmasına dahil olan konu başlıkları; (1) Arazi Kullanımı ve İmar, (2) Jeoloji, Topraklar ve 

Kirlenmiş Arazi, (3) Hidroloji ve Hidrojeoloji, (4) Malzeme Kaynakları ve Atık Yönetimi, (5) Hava 

Kalitesi, (6) Gürültü, (7) Trafik Etkisi, (8) Ekoloji, (9) Sosyoekonomi, (10) Toplum Sağlığı ve Güvenliği ve 

(11) İşgücü ve Çalışma Koşullarını içerir. Bu konu başlıkları ve ilgili etkiler ve öngörülen etki azaltma 

tedbirleri aşağıdaki kısımlarda özetlenmiştir.  

3.2 Etkilerin ve Etki Azaltma Önlemlerinin Özeti  

3.2.1 Arazi Kullanımı ve İmar 

Proje Maliye Bakanlığı’na ait olan bir alanda bir Entegre Sağlık Kampüsü’nün geliştirilmesinden 

oluşmaktadır. Proje ile ilgili hiçbir arazi alımı, kamulaştırma, yeniden yerleşim ve/veya ekonomik yer 

değiştirme yapılmamıştır. İnşaat faaliyetleri tanımlanan Proje alanında gerçekleştirilecek ve ilave bir 

arazi kullanımı söz konusu olmayacaktır.  

İsimsiz sekiz mezardan oluşan küçük bir şehitliğin yer aldığı 250 m2’lik bir alan dışında, Proje alanının 

tümü imar planlarında Sağlık Tesisi Alanı olarak tanımlanmaktadır. Mezarların kimlere ait olduğunu 

bulmak ve şehitlerin aileleriyle iletişime geçmek için gerekli incelemeler yapılmış, ancak yetkili 

mercilerin kayıtlarında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sonuç olarak bu sekiz mezar yakın 

zamanda ilgili askeri birlik (8. Kolordu Komutanlığı) tarafından, ilgili yetkili makamların onayıyla, başka 

bir şehitliğe nakledilmiştir. Böylece İl Sağlık Müdürlüğü, Elazığ Defterdarlığı’na başvurarak, bahsi 

geçen 250 m2’lik arazinin ESK’nın bir parçası olmak üzere Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmesini talep 

etmiştir. 

Yerel imar planına göre, Proje alanı çevresinde başlatılması planlanan başka projeler mevcuttur. Tüm 

bu projeler Elazığ Belediyesi tarafından ayrı ayrı planlanmaktadır ve Proje ile doğrudan bağlantılı 

değildir. 

Sonuç olarak, arazi kullanımı ve imar planlaması konusunda herhangi bir etki görülmesi 

beklenmemektedir.  

3.2.2 Jeoloji, Topraklar ve Kirlenmiş Arazi 

Proje alanı 2. derece deprem bölgesi dahilinde bulunmakta olup, Doğu Anadolu Fay Hattı’nın etki 

kuşağındadır. Proje tasarımında sismik tasarım ve risk değerlendirmesine yönelik Türk mevzuatının 

gereklilikleri (örn. Deprem Bölgelerine Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik) göz önünde 

bulundurulacaktır. Ayrıca ESK dahilindeki binalara deprem izolasyon sistemi uygulanacaktır. ELZ A.Ş. 

tarafından, ESK dahilindeki binalara uygulanması planlanan deprem izolasyon sisteminin yapısal 
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özelliklerini ve yeterliliğini değerlendirmek üzere başka çalışmalar da yürütülmüştür. Çalışmalarda 

bölgede öngörülen depremlerle ilişkili deprem tehlikesi değerlendirmesi ve yer hareketi tahminleri 

ele alınmıştır. Deprem değerlendirme çalışması,  saha yakınlarındaki fay hatlarını ve bölgenin deprem 

geçmişini göz önünde bulundurarak, bina tasarımının ve deprem izolasyon sisteminin iki kriterli bir 

yaklaşımla (475 ve 2475 yıllık tekrar periyotlu depremler) ele alınması gerektiğini göstermiştir. 

Sahadaki toprak ve yaraltı suyu kalitesinin değerlendirilmesi için bir toprak ve yeraltı suyu araştırması 

gerçekleştirilmiştir. Bu saha araştırmasıyla alanda daha önce gerçekleştirilmiş faaliyetlerle ilişkili 

kirleticilerin varlığının ve yürürlükteki yönetmeliklerle ilgili yükümlülüklerin değerlendirilmesi 

hedeflenmiştir.  Çalışmalar sırasında yeraltı suyuna rastlanmamıştır.  Toprak numuneleri Toplam 

Organik Halojenler (TOX), Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH),  Benzen, Toluen, Etil benzene ve 

Ksilenler (BTEX) gibi Uçucu Organik Bileşikler (VOC), Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) ve 

Metaller (Arsenik-As, Baryum-Ba, Kadmiyum-Cd, Kobalt-Co, Krom-Cr, Bakır-Cu, Civa-Hg, Molibden-

Mo, Nikel-Ni, Kurşun-Pb, Antimon-Sb, Kalay-Sn, Selenyum-Se, Vanadyum-v, Çinko-Z) için analiz 

edilmiştir. Çalışmada Arsenik ve Krom parametreleri için belirlenmiş Jenerik Risk Sınırları hariç,  

toprak numunelerinin hiçbiri için Türk standartlarının aşılmadığı görülmüştür.  Söz konusu sınır 

aşımının bu metallerin sahadaki topraklarda doğal yollarla mevcudiyetinden kaynaklandığı ve sahada 

gerçekleşmiş olabilecek herhangi bir kirlenmeye bağlı olmadığı düşünülmektedir.  

İnşaat ve işletme faaliyetleri sırasındaki tehlikeli ve tehlikeli olmayan malzemeler ELZ A.Ş. tarafından 

hazırlanan Entegre Kalite, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemine göre elleçlenecek ve gereken 

yerlerde şantiyeye özgü farklı yönetim planları geliştirilecektir (örneğin, Tehlikeli Malzeme Yönetim 

Planı).  Kapalı bir drenaj sistemi yapılması ve kullanılması ve dökülme, yangın, vb. hadiselerde Acil 

Durum Hazırlık ve Müdahale Planı uygulanması inşaat ve işletme faaliyetleri sırasında toprak 

üzerindeki önemli olumsuz etkileri engelleyecektir.  

3.2.3 Hidroloji ve Hidrojeoloji 

Proje alanı yakınlarında su tedariği için kaynak olarak kullanılan herhangi bir yüzey suyu 

bulunmamaktadır. Proje alanının yaklaşık 1 km güneydoğusunda mevsimlik olduğu düşünülen bir 

dere görülmüştür.  Ayrıca, Proje alanı içerisinde, alanın doğu sınırı yakınlarında da ufak bir mevsimlik 

derenin izlerine rastlanmıştır. Sahada yürütülen sondaj çalışmaları yer seviyesinin 20 m altında 

herhangi bir su taşıma kuşağının varlığına işaret etmemiştir.  Proje’nin inşaat ve işletme süreçleri 

açısından bu kaynakların hassasiyet ve korunmasızlık derecelerinin düşük olduğu sonucuna varılabilir. 

Proje alanındaki mevsimlik derenin yüzey suyu akıntısının ELZ A.Ş. tarafından uygun bir kanal sistemi 

kurularak kontrol edilmesi gerekecektir; böylece mevsimlik dere yatağında, bu sistem derenin doğal 

akışına olanak tanıyacak ve alanı potansiyel bir taşkından koruyacaktır.  

Uygulanacak etki azaltma önlemleri ÇSG bazlı tasarım kriterlerinin ve altyapı gerekliliklerinin 

uygulanması (Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiği Teknik Şartname uyarınca) şeklinde gerçekleştirilecektir. 

Sahaya özel etki azaltma önlemlerinin arasında, ayrıca, iyi inşaat uygulamaları, personel eğitimi,  

tehlikeli maddelerin ve atık malzemelerin, yönetim planları geliştirilerek uygulanması yoluyla, uygun 

şekilde elleçlenmesi yer alacaktır.  Özellikle de Tehlikeli Atık Yönetim Planı, Tehlikeli Malzeme 

Yönetim Planı ve Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı’nın geliştirilmesi ve uygulanması yüzey suyu 

ve yeraltı suyu ortamlarının korunmasına yardımcı olacaktır.  

Etki azaltma tedbirlerinin uygulandığı, iyi saha uygulamalarının benimsendiği varsayılarak, yüzey ve 

yeraltı suları  üzerindeki kalan  etkilerin önemsiz olduğu düşünülmektedir.  
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3.2.4 Malzeme Kaynakları ve Atık Yönetimi 

Proje için yaklaşık olarak 200.000 m3 C30/C37 tipi hazır beton, 400.000 ton agrega, 21.000 ton demir 

ve 3.800 m2 çelik karkas gerekeceği öngörülmektedir. Bu malzemeler inşaat yüklenicisi tarafından 

tedarik edilecek olup bu aşamada kaynakları henüz bilinmemektedir. Ancak Proje alanı dahilinde 

inşaat aşamasında bir beton santralının (120 m3/saat kapasiteli) kurulacağı bilinmektedir. Elazığ’daki 

inşaat sektörünün büyüklüğü göz önüne alındığında, tüm malzemelerin mevcut piyasadan 

sağlanamayacağı düşünülmektedir. Yüklenici tarafından hiçbir ariyet sahası veya taşocağı 

işletilmeyecektir. Bu nedenle hammaddelerin çıkartılması veya malzemelerin nihai halinin  üretimiyle 

ilgili olarak Proje ile doğrudan ilişkisi olabilecek herhangi bir olumsuz etki ortaya çıkmayacaktır. 

İnşaat işçileri için ve inşaat faaliyetleri sırasında içme ve kullanım amaçlı su ihtiyacı söz konusu 

olacaktır. İnşaat faaliyetleri sırasında günlük toplam su ihtiyacı 510 m3 olarak değerlendirilmektedir. 

İşletme aşamasında, genel ev tipi ve hijyen amaçlı kullanımlar (çamaşırhane dahil), ve gıda hazırlama 

işlemleri, sterilizatörler ve otoklavlar, röntgen ekipmanı (kopya basımında kullanılan su) ve bahçeler 

için su kullanımları söz konusu olacaktır. ESK’nın su tüketim miktarının 1.297 ve 1.661 m3/gün 

arasında değişeceği öngörülmektedir. Kullanma suyu belediyenin mevcut su şebekesinden 

sağlanacaktır. ESK projesinin inşaat ve işletme aşamalarında su tedariğindeki artışın bölgenin su 

tedariği gereklilikleri açısından önemsiz düzeyde olduğu kabul edilebilir.   

İşletme aşamasında tesisin elektrik, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları ESK içerisindeki teknik binada  

kurulacak olan trijenerasyon sistemi ve kazanlardan karşılanacaktır. Trijenerasyon sistemi ve kazanlar 

doğal gazla çalıştırılacaktır.  ESK’nın yıllık elektrik tüketiminin 50.750.000 kWh olacağı 

öngörülmektedir. Bu nedenle, ESK’nın işletme aşamasında enerji ve doğal gaz gereksinimi yüksek 

seviyede olacaktır. Verimlilik fırsatları ve enerji tasarrufuna yönelik uygulamaların ESK Projesi’nin 

tasarımında ve işletme süreçlerinde dikkate alınması gerekecektir.    

Elazığ ilinde ve çevresinde üretilen atıkların yönetimi için dört ana atık arıtma tesisi mevcuttur. Bu 
tesisler aşağıdaki gibidir: 

 Elazığ katı atık bertaraf tesisleri (Elazığ Belediyesi’nin sorumluluğu altında) 

 Tıbbi atık sterilizasyon tesisi (Elazığ Belediyesi’nin sorumluluğu altında)  

 Lisanslı geri dönüşüm ve tehlikeli atık arıtma tesisleri 

 Atıksu arıtma tesisi (Elazığ Belediyesi’nin sorumluluğu altında) 

Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin Elazığ ESK’nın işletme aşamasında üretilecek atıkların elleçlenmesi 

açısından yeterli olduğu görülmektedir.  Katı atık bertaraf tesisine, Elazığ Belediyesi tarafından günde 

yaklaşık 600 ton katı atık getirildiği göz önünde bulundurulursa, ESK’nin işletme aşamasında günlük 

olarak üretilecek olan ekstra 2,4 tonluk katı atığın, mevcut katı atık bertaraf tesisinin kapasitesinde 

aşırı bir yüklenmeye neden olması beklenmemektedir.  

ESK’nin işletme aşamasında üretilecek maksimum atıksu miktarının 1.661 m3/gün olması 

beklenmektedir. Elazığ Belediyesi AAT’nin mevcut kapasitesinin 69.984 m3/gün olduğu ve arıtılan 

atıksu miktarının 55.000 m3/gün olduğu göz önüne alınırsa, ESK’nin yaratacağı atıksu yükünün mevcut 

akış miktarında (yani, 55.000 m3/gün) %3’lük bir artışa neden olacağı sonucuna varılabilir. Bu miktar, 

Elazığ Belediyesi AAT’nin arıtma kapasitesinin kaldırabileceği bir seviyede olacaktır. Ancak, söz konusu 

AAT etkin bir şekilde işletilmemektedir ve Elazığ Belediyesi’nin AAT’deki atıksu arıtma 

operasyonlarının kalitesinin iyileştirilmesi ve kapasitenin gereken şekilde arttırılmasına yönelik 

planları bulunmaktadır. ESK içinde herhangi bir ayrı AAT kurulmayacaktır. ELZ A.Ş. tarafından 
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bildirildiği üzere, ESK içerisindeki departmanlardan gelen atıksu farklı boru sistemleri aracılığı ile 

toplanacak ve doğrudan kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir, ancak radyoaktif maddelerle 

kirlenmiş atıksu (yani nükleer tıp departmanından gelen atıksu) ayrı toplanacak ve/veya kanalizasyon 

sistemine deşarj edilmeden önce nötralizasyona tabi tutulacaktır.  

ÇSED çalışması kapsamında Elazığ ESK’nın gerek inşaat gerekse işletme aşamalarını kapsayacak  bir 

Atık Yönetim Planı geliştirilmiştir. Ayrıca ESK’nın işletme aşamasında bir Sağlık Hizmetleri Atık 

Yönetim Sistemi  kurulacak ve uygulanacaktır.  

Atık üretimi ve yönetimi ile ilişkili incelemeler, Türkiye’de yürürlükteki yasal çerçeve bağlamında 

Proje’nin inşaat ve işletme aşamalarında üretilecek olan her bir atık grubuna özel atık kodları 

atandığını göstermektedir. Ayrıca, evsel, tıbbi, tehlikeli atıklar ve atıksular için Elazığ ilinde ve il 

sınırları dışında da atık bertarafı altyapısı bulunmakta ve işletilmektedir.  ESK Projesi’nin inşaat ve 

işletme aşamalarında, atıkların lisanslı tesislerde bertarafı da dahil olacak şekilde,  yürürlükteki tüm 

yönetmeliklere uygun hareket edilmesi halinde üretilen atıkların etkisinin önemsiz olacağı 

düşünülebilir. 

3.2.5 Hava Kalitesi 

Projenin inşası sırasında, toprak hareketleri, inşaat malzemeleri ve kaynaklarının taşınması, kazılan 

toprağın Proje sahası dışına taşınması, makinelerin çalışması ve Proje sahası dahilindeki araç 

hareketleri sonucunda toz emisyonları ortaya çıkacaktır.  Ayrıca, jeneratörler, ekskavatörler, 

buldozerler, kamyonlar ve arabalar gibi inşaat araçları ve ekipmanlarının da gaz emisyonları olacaktır. 

İnşaat malzemelerinin taşınması ve kazılan toprağın Proje sahası dışına transferi, dış ortam hava 

kalitesini etkileme potansiyeli bulunan, inşaat trafiğiyle ilgili emisyonlarda artışla sonuçlanacaktır. Bu 

nakliye sürecinin geçici olacağı ve mevcut konumlarında bu yerleşim birimlerinin karayoluna yakın 

oldukları  düşünüldüğünde, etkilerin az önemli olacağı değerlendirilmektedir.  

İşletme aşamasında sağlık kampüsünün, hava kalitesi üzerinde temel olarak trijenerasyon ve kazan 

sistemlerinden kaynaklanan emisyonlarla ve potansiyel olarak biyolojik ajanlar, patojenler veya toksik 

materyallerin bulaşmış olabileceği kaçak emisyonlarla (tıbbi atık depolama alanları, tıbbi teknoloji 

alanları ve tecrit koğuşları gibi kaynaklardan açığa çıkan) ilgili etkileri olacaktır. Sağlık kampüsünün 

tasarımına gerekli egzoz/arıtma sistemlerinin dahil edileceği; böylece söz konusu emisyonların önüne 

geçileceği ve önemli etkilerin meydana gelmeyeceği öngörülmektedir. Ayrıca, sağlık kampüsünün 

işletilmesi sırasında karayolu trafiğinin artışından kaynaklanan emisyon artışıyla ilgili etkiler de söz 

konusu olacaktır. 

ÇSED çalışması sırasında Çöken Toz (PM) ve PM10 (toz emisyonlarını temsil eden, inşaat faaliyetleriyle 

ilişkili parametreler) ve NO2 (trijenerasyon/kazan sistemi kaynaklı emisyonlarla ilgili parametre) için 

hava kalitesi mevcut durum ölçümleri yapılmıştır. Aynı parametreler için bir hava kalitesi 

modellemesi de gerçekleştirilmiştir. Mevcut koşullarda PM10, çöken toz (PM) ve NO2 

konsantrasyonlarının ulusal ve AB limit değerleriyle uyumlu oldukları görülmüştür. Hava Kalitesi 

modellemesinin sonuçları da inşaat aşamasındaki toz emisyonlarının ve işletme aşamasındaki NO2  

emisyonlarının ulusal ve AB limit değerleriyle uyumlu olduklarını göstermiştir.  

Ayrıca, trijenerasyon ve kazan sistemlerinin işletilmesi sırasında sera gazı emisyonu meydana gelecek 

olup bunun miktarı 75.187 ton CO2/yıl olarak hesaplanmıştır. IFC Performans Standardı 3’e göre yıllık 

25.000 ton CO2 eşdeğeri üreten projeler için, doğrudan ve dolaylı emisyonların yıllık olarak 
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ölçümlenmesi gerekmektedir. Projenin bu gerekliliği karşılaması ve sera gazı emisyonlarını minimize 

etmek üzere gerekli adımları atması beklenecektir.  

İnşaat ve işletme aşamaları sırasında bir Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı ve İnşaat Trafiği 

Yönetim Planı hazırlanacak ve uygulamaya konacaktır.  

3.2.6 Gürültü  

İnşaat faaliyetleri sırasındaki ana gürültü kaynakları hafriyat çalışmaları, ana inşaat çalışmaları 

sırasında inşaat makinelerinin ve ekipmanlarının kullanımı, beton santralının işletilmesi ve kazılan 

toprağın ve inşaat malzemelerinin taşınmasından kaynaklanan inşaat trafiğidir.  İnşaat faaliyetleri 

sırasında artan gürültü düzeyleri en yakın hassas alıcılar için sağlık riskleri oluşması dahil, arka plan 

gürültü düzeyleri üzerinde olumsuz etkilerle sonuçlanma potansiyeline sahiptir. Proje alanında 

önemli titreşim kaynakları kabul edilen kazık çakma veya patlama faaliyetleri gerçekleştirilmeyecektir. 

Bu nedenle, potansiyel titreşim etkileri Proje alanındaki kamyon hareketleri ve inşaat makinelerinin 

kullanımı ile ilişkili olacaktır. İnşaat malzemelerinin sahaya ve kazılan malzemenin saha dışına 

taşınması, sık kamyon hareketlerinin sonucu olarak, özellikle Doğukent mahallesinde yaşayanlarda 

rahatsızlığa yol açabilir. 

İşletme sırasındaki temel gürültü kaynakları trijenerasyon sisteminin çalışması ve yol trafiğinde tesisin 

işletiminden kaynaklanan artıştır.  Bunlara ek olarak, zaman zaman gürültüye yol açacak ambulans 

helikopter hareketleri de söz konusu olacaktır.  

Mevcut arka plan gürültü koşulları üzerinde Proje’nin etkilerini tahmin etmek üzere gerçekleştirilen 

değerlendirme çerçevesinde (i) ikamet edilen en yakındaki üç binada çevresel gürültü ölçümleri; ve 

(ii) inşaat ve işletme aşamaları için bir gürültü modellemesi yapılmıştır.  Mevcut durum ölçümleri ve 

modelleme çalışmasına göre, kümülatif gürültü seviyeleri hesaplanmıştır. İnşaat aşamasındaki 

kümülatif gürültü seviyelerinin ulusal yönetmelik tarafından inşaat sahaları için belirlenmiş olan 

gürültü limitlerinin altında, ancak IFC limit değerlerinin üzerinde olduğu tespit edilmiş ve ayrıca, 

mevcut gürültü seviyelerinde IFC standartlarına göre izin verilen en yüksek artış miktarı olan 3 

dBA’dan daha fazla artış olacağı belirlenmiştir. Öte yandan bu artış geçici olacak ve sadece inşaat 

süresince gözlemlenecektir. İşletme aşamasında ise, kümülatif gürültü seviyelerinin ulusal yönetmelik 

tarafından belirlenmiş olan gürültü limitlerinin ve IFC limit değerlerinin altında olacağı görülmüştür. 

İnşaat aşamasında gürültü etkileri bir Gürültü Kontrol ve İzleme Planı’nın uygulanmasıyla takip 

edilecektir.  

3.2.7 Trafik Etkisi  

Elazığ ili doğrusal bir şekilde (doğu-batı yönünde) genişlemektedir ve dolayısıyla yol ağı, genişleme 

yönüne paralel olarak geliştirilmiştir.  Elazığ Belediyesi şehrin etrafından dolanacak bir çevreyolu inşa 

etmeyi hedeflemekte ve bu yol projesi “Kuzey Otoyolu” projesi olarak adlandırılmaktadır. Elazığ 

Belediyesi ayrıca bir Kuzey İmar Yolu projesini de planlamaktadır. Güney Otoyolu da halihazırda inşa 

edilmiş olup, işletilmektedir. Yerel imar planlarına göre, Proje alanının yakınlarında yeni bir yol ağının 

geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu planlanan yol ağının, Elazığ’da halihazırda devam etmekte olan 

geniş kapsamlı yol planlamasının bir parçası olması muhtemeldir. 

ESK sahasına erişim özel otomobiller ve toplu taşıma araçlarıyla (otobüs ve minibüs) 

gerçekleştirilecektir. Elazığ ESK’yı gün boyu yaklaşık 11.976 kişinin ziyaret edeceği ve ESK alanı ve 

çevresinde her gün toplam 11.579 yolculuğun yapılacağı (özel araçlar ve toplu taşıma araçları dahil 
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olmak üzere) öngörülmektedir.  Ön trafik çalışması trafik ihtiyacı hesaplamalarında da göz önünde 

bulundurulmuş olan planlanmış yol ağı projelerini değerlendirmeye almıştır. Ön trafik çalışmasının 

sonuçlarına dayanarak, (i) planlanan gelişmelerin ESK’nın hizmete alınma tarihinde tamamlanmış 

olması koşuluyla, ESK’nın işletme sürecinin şehir merkezinden gelmekte olan (güneybatıdaki Mimar 

Sinan Caddesi üzerinden) mevcut trafik üzerinde olumuz bir  etkiye neden olmayacağı;  (ii) Yazı 

Caddesi’nde (ESK sahasının batısında) mevcut trafik koşullarında yaklaşık %50’lik bir artış yaşanacağı 

ve bununla ilgili etkilerin trafik çalışmasının tamamlanmasıyla daha netleşmesinin öngörüldüğü ifade 

edilebilir. Planlanan Kuzey Otoyolu ve Kuzey İmar Yolu ESK sahasına yakındır. Bu projelerin 

geliştirilmesi farklı yerlerde ek erişim yollarının inşa edilmesine yol açacaktır. Tüm bu gelişmeler 

tamamlandığında, ESK alanına erişim için seçilen trafik güzergahı da bir miktar değişiklik gösterebilir 

ve bu da diğer yollardaki (örneğin Yazı Caddesi) trafik yoğunluğunu hafifletebilir.  

Kampüs içerisinde, araç trafiğini, acil durum koşullarını, yaya trafiği giriş çıkışını ve dahili trafiği 

hesaba katacak şekilde bir ESK Trafik Yönetim Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır. Trafik yönetim 

planı işletim aşamasından önce geliştirilecek ve trafik yüklerinden kaynaklanacak potansiyel gürültü 

ve hava kirliliği etkilerini ele alacaktır.  

3.2.8 Sosyoekonomi 

Proje kaynaklı çeşitli istihdam fırsatları oluşacaktır.  Proje’nin inşaat aşamasında istihdamı öngörülen 

maksimum işgücü 2.000 kişidir.  İşgücünün büyük çoğunluğu olabildiğince yerel kaynaklardan 

sağlanacaktır. Tüm inşaat işçileri Türkiye kanunları ile IFC PS2/EBRD PR2: İşgücü ve Çalışma Koşulları 

hükümleri uyarınca istihdam edilecek ve ücretlendirilecektir. Sahada işçilerin barınması için IFC/EBRD 

Kılavuzu (İşçilerin Barınması: Süreçler ve Standartlar) hükümlerine uygun şekilde tesisler kurulacaktır.  

Bir İnşaat Kampı Yönetim Planı hazırlanacak ve işçilerin inşaat sahasında, kampta veya dışarıdaki 

davranışlarını yönetecek şekilde Çalışma Kuralları eşliğinde uygulanacaktır. İşletme aşaması boyunca 

gerekli işgücünün, Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 1.631 sağlık hizmeti personeli ve 295 

idari personel; ve ELZ A.Ş. ve onun hizmet sağlayıcıları tarafından istihdam edilecek 1.223 hizmet 

çalışanı ve 20 idari personel olmak üzere toplamda 3.169 kişi olması beklenmektedir. Tesisi günde 

yaklaşık 11.000 kişinin ziyaret etmesi beklenmektedir ve bu da destekleyici hizmet sektörü için önemli 

bir gelir kaynağı olacaktır. 

Mevcut hastanelerin kapatılması ve/veya mevcut hastanelerde yapılacak yeni düzenlemeler henüz 

net değildir. ÇSED müzakere sürecinin bir parçası olarak Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan 

görüşmelerde edinilen bilgiler ışığında (i) mevcut hastaneler konusunda il seviyesinde sürdürülen 

planlama süreci henüz devam etmektedir. Bu hususta yapılmış planlar olsa da, bunlar henüz resmi 

olarak onaylanmamıştır. (ii) Elazığ ilindeki mevcut hastanelerden bazılarının tamamen veya kısmen 

kapatılması ve/veya taşınmasına yönelik ve/veya mevcut hastanelerde düzenlemeler yapılmasına 

yönelik planlar söz konusudur.  Ancak bu planlar yalnızca Elazığ ESK Projesi’yle değil, aynı zamanda ve 

daha çok, Elazığ ili genelinde daha verimli bir sağlık hizmeti sunulması hedefiyle de ilgilidir.  

Hastanelerin kapatılması ve/veya yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi halinde, personel 

atamalarından  sorumlu yetkili makam Sağlık Bakanlığı olacaktır.  

3.2.9 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

Toplum Sağlığı ve Güvenliği ile ilişkili olarak, Proje’den kaynaklanan genel riskler arasında emniyet 

riskleri,  artan trafik, toz ve gürültü, can güvenliği ve yangın emniyeti, altyapı emniyeti ve güvenlik 

konuları yer almaktadır. Saha dışı toplulukların sağlığı ve güvenliği bağlamında, Proje kaynaklı riskler 

ve etkiler ELZ A.Ş. tarafından geliştirilecek ve uygulanacak olan bir Toplum Sağlığı ve Güvenliği 
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Yönetim Planı aracılığıyla yönetilecektir. Ayrıca Proje için, İnşaat Trafiği Yönetim Planı,  ESK Trafik 

Yönetim Planı, Gürültü Kontrol ve İzleme Planı, Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı, Güvenlik Planı 

ve Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Planı geliştirilecek ve uygulanacaktır. 

Tüm inşaat işleri sırasında, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe  uyulacaktır.  

ESK tasarımı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca geliştirilecektir.  Büyük 

yangın risklerini, ilgili kanun, standart ve yönetmelikleri ve etki azaltıcı önlemleri tanımlayan bir Can 

Güvenliği ve Yangın Emniyeti Planı hazırlanacaktır. Bu planın yerel ve uluslararası standartlara 

uygunluğunu sağlamak için, tesislerin inşa edilmesinden önce, IFC ve EBRD’nin kabul ettiği bir üçüncü 

şahıs tarafından onaylanması gerekmektedir. 

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’nin (YGAPH) güvenlik önlemleriyle ilgili olarak, duvarlar, tel 

örgüler, uzaktan kumandalı çelik kapılar, demir korkuluklar, kapalı devre kamera sistemleri (CCTV), 

güvenlik binaları ve güvenlik personelini içeren farklı önlemler uygulanacaktır. YGAPH’nin güvenliği 

Jandarma tarafından yönetilecektir. 

3.2.10 İşgücü ve Çalışma Koşulları 

ELZ A.Ş. tüm ulusal iş ve istihdam kanunlarına ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün Türkiye 

tarafından da imzalanan (çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma, ayrımcılık yapmama ve örgütlenme ve 

toplu sözleşme  serbestliği konularında) sözleşmeleri dahil olacak şekilde uluslararası standartlara 

uygun davranacaktır. ELZ A.Ş. Proje’nin inşaat ve işletme aşamaları sırasında, boyutu ve işgücüne 

uygun bir İK politikası benimseyerek ve uygulayarak IFC PS2 ve EBRD PR2’nin gerekliliklerini yerine 

getirecektir. İlgili ulusal mevzuat ve PR2/PS2 gereklilikleri uyarınca sağlıklı bir işçi-yönetim ilişkisinin 

kurulması ve sürdürülmesi gerekmektedir. Çalışanlar için bir şikayet mekanizması geliştirilecektir.  

ELZ A.S  sağlık ve güvenlik konularının yönetimi için OHSAS 18001:2007 gerekliliklerini dikkate alan bir 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı geliştirecektir.  Yönetim Sistemi, Proje’nin inşaat ve işletme 

aşamalarında yürürlükteki tüm ulusal sağlık ve güvenlik mevzuatının ve  ayrıca PR2/PS2’nin, IFC Genel 

ÇSG Kılavuz İlkelerinin ve işletmeye yönelik olarak IFC Sağlık Merkezleri için ÇSG Kılavuz İlkelerinin 

uygulanmasını sağlayacaktır. 

Altyüklenicilerin de PR2/PS2 gerekliliklerine uygun hareket etmeleri talep edilecek ve altyüklenicilerle 

imzalanan sözleşmeler ÇSG yükümlülüklerini kapsayacaktır. Bu doğrultuda bir Altyüklenici Yönetim ve 

İzleme Planı hazırlanarak uygulanacaktır.  

İşletme aşamasına özel olarak, kan yoluyla bulaşan patojenlere yönelik Maruz Kalma Durumu Kontrol 

Planı  ve Radyoaktif Madde Yönetim Planı hazırlanarak uygulanacaktır.  
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4.0  PROJE’NİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 

Proje’nin inşaat ve işletme aşamalarında çevre, iş ve toplum sağlığı ve güvenliği, sosyal ve işgücü 

ilişkili (hep birlikte “çevresel ve sosyal” şeklinde nitelenen) riskler ve etkiler Türkiye’de yürürlükte olan 

kanunlar ve EBRD/IFC gerekliliklerine uygun şekilde yönetilecektir.  

ELZ A.Ş. Proje’nin inşaat ve işletme aşamalarına yönelik (burada Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi – 

ÇSYS olarak ifade edilmekte olan) bir entegre yönetim sistemi kuracaktır. ÇSYS, ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004, OHSAS 18001:2007, IFC PS1 ve EBRD PR1’e uygun olarak oluşturulacaktır 

ÇSYS çevresel ve sosyal etkiler açısından planlama, uygulama, kontrol ve gözden geçirme işlemlerini 

entegre edecektir. ÇSYS’ye ek olarak, IFC Koşullarına uygun bir Tıbbi Atık Yönetim Sistemi kurulacak 

ve uygulanacaktır.  

İşletme aşamasında ESK’nın yönetimi Sağlık Bakanlığı ve ELZ A.Ş. tarafından ortak yürütülecektir. 

Yönetimdeki ortaklığa bağlı olarak, ÇSYS’nin geliştirilmesi ve uygulanması sırasında, halihazırda net 

olmayan  bazı alanlarda Sağlık Bakanlığı ve ELZ A.Ş.’nin işbirliği yapması beklenmektedir. Bu konuları 

açıklığa kavuşturmak için ÇSYS işletme aşamasını geliştirmeye başlamadan önce ELZ A.Ş.’nin Sağlık 

Bakanlığı ile gerekli değerlendirme ve anlaşmaları gerçekleştirmesi beklenmektedir.     

4.1 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) 

Çevre üzerindeki olumsuz etkileri yönetebilmek için Proje (inşaat ve işletme aşamalarını kapsayan) 

için bir ÇSYP geliştirilmiştir. ÇSYP uluslararası standartlar ve ulusal kanun ve yönetmelikler temel 

alınarak geliştirilmiştir. ÇSYP projenin inşaat ve işletme aşamalarındaki olumsuz etkileri engellemek, 

en aza indirmek veya telafi etmek için etki azaltma tedbirlerinin tanımını içermekte; etki azaltma 

tedbirlerinin uygulanmasından sorumlu tarafları, uygulamanın zamanlamasını, izleme ve denetleme 

koşullarını açıklamaktadır. ÇSYP ÇSED çalışmasının sonuçlarına dayanmaktadır ve her bir başlık için 

ayrıntılı yönetim planları (örneğin hava kalitesi kontrolü ve izleme, gürültü kontrolü ve izleme, trafik 

yönetimi)  hazırlanması gibi, Proje için yürütülmesi gerekli çalışmaları belirleyen bir çerçeve 

dokümandır. ÇSYP Proje boyunca gerekli ilave etki azaltıcı önlemleri ve yeni ve/veya değiştirilmiş 

kanun ve yönetmeliklerin gerekliliklerini yansıtmak üzere güncel tutulacaktır.  

ÇSED’in parçası olarak bir Atık Yönetim Planı da oluşturulmuştur. Atık Yönetim Planı nihai tasarım ve 

yerleşim planına istinaden güncellenecektir. Güncellenmiş Atık Yönetim Planı’na ek olarak, ÇSYP’de 

aşağıdaki planlar tanımlanmıştır ve bunlar, inşaat ve işletme aşamaları için ÇSGS (çevre, sağlık, 

güvenlik ve sosyal) hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirileceklerdir: 

İnşaat aşaması için: 

 Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı  

 Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planı  

  Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı  

 Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı  

 İnşaat Kamp Yönetim Planı  

 İnşaat Trafiği Yönetim Planı  

 İnsan Kaynakları Yönetim Planı  

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı  

 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı  
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 Güvenlik Planı  

  Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı  

 Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı  

İşletme aşaması için:  

 Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı  

 Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı 

 Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı  

 ESK Trafik Yönetim Planı  

 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı  

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı  

 Kanla bulaşan patojenler için Maruz Kalma Kontrol Planı  

 Radyasyona Maruz Kalma Kontrol Planı  

 Radyoaktif Madde Yönetim Planı  

 Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Planı  

 Güvenlik Planı  

 İnsan Kaynakları Yönetim Planı 

 Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı  

 

Bu planlar ÇSYS’nin bir parçası olarak işletme prosedürleri ve ilgili talimatlarla gerektiği şekilde 

desteklenecektir. ÇSYS prosedürleri ve planları periyodik olarak (ya da gerekli olduğunda) incelenecek 

ve revize edilecektir. Ek prosedür ve planlar Proje ilerledikçe gerektiği şekilde geliştirilecektir. 

4.2 Şikayet Süreci 

Projenin paydaşlarından, özellikle de yakınlardaki topluluk ve tesislerden gelen tüm görüş, öneri ve 

itirazların uygun şekilde ve zamanında değerlendirilebilmesi için bir Şikayet Mekanizması 

oluşturulacaktır. İnşaat ve işletme aşamalarında işçiler/çalışanlar ve işletme aşamasında hastalar için 

de ayrı birer şikayet mekanizmasının kurulacağının altı çizilmelidir. ELZ A.Ş.’nin yalnızca sağladığı 

hizmetlere ilişkin şikayetlerin ve bu hizmetlerde çalışmakta olan işçilerin şikayetlerinin yönetiminden 

sorumlu olacağı önemle vurgulanmalıdır. Sağlık hizmetlerine ilişkin şikayetler veya sağlık personelinin 

şikayetleri SB’nin sorumluluğunda olacaktır. 

Yerel topluluklar müzakere ve Proje’nin açıklanması faaliyetleri sırasında şikayet mekanizması 

hakkında bilgilendirileceklerdir. Tüm şikayetler belirli bir zaman dilimi içerisinde kaydedilecek, 

yanıtlanacak ve çözüme kavuşturulacaktır.  Şikayet mekanizması halihazırda planlama aşamasındadır. 

Görüş ve şikayetlerin inşaat ve işletme aşamaları boyunca ELZ A.Ş.’ye posta, e-posta ve faks yoluyla 

ve aynı zamanda Proje’nin web sitesi ve telefon numaraları/çağrı merkezi aracılığıyla iletilebilmesi 

öngörülmektedir. 

Şikayetlerin değerlendirilmesi prosedürü yazılı ve sözlü olarak paydaşların ifade ettiği tüm şikayetlerin 

ele alınmasını, kaydedilmesini, şikayetlerin zamanında değerlendirilmesini ve şikayetle ilgili olarak 

şikayet sahibine uygulanan düzeltici eylem hakkında bilgi verilmesini içerir. Altyüklenici faaliyetleri ile 

ilişkili her türlü şikayet aynı mekanizmayla ele alınacaktır. Şikayetlere ek olarak, yanıt verilip 

verilmeyeceği ve görüş kayıt dosyasına kaydedilip kaydedilmeyeceğinin belirlenmesi için, bildirilen 

görüşler haftada bir kez gözden geçirilecektir. 
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İşletme aşamasına özel şikayet yönetim sürecinin planlaması halen devam etmektedir. İşletme 

aşamasında ELZ A.Ş.’nin şikayet sistemini bir çağrı merkezinin yönetmesi öngörülmektedir. Sağlık 

hizmetleriyle ilgili bir şikayet alındığı takdirde şikayet SB’ye iletilecek ve şikayet sahipleri bu işlemden 

gereğince haberdar edilecektir. Halihazırda tüm Türkiye çapında sağlık hizmetlerine ilişkin şikayetlerin 

iletilmesi için ‘SB iletişim merkezi’ adında bir yardım hattı (184) bulunduğu önemle vurgulanmalıdır. 

Bu yardım hattının Elazığ ESK’nın işletmesi boyunca da kullanılmaya devam edeceği ve SB’nin 

şikayetleri bu yolla alabileceği öngörülmektedir. 


