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Giriş 

Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (Proje) ile ilgili bilgiler 

içermektedir. Bu doküman, Projeye ait paydaş katılım süreci kapsamında Proje ile ilgilenen kurum ve 

kişilere Proje ile ilgili bilgi sağlamak ve bu kurum ve kişilerin görüşlerini almak amacıyla hazırlanmıştır. 

Böylelikle, alınan görüşler Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışmasında dikkate 

alınabilecektir. 

Türkiye’de sağlık sistemi, 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında 

geliştirilmektedir. Bu programın amacı, bir takım reformlar gerçekleştirerek sağlık sisteminin kalitesini 

ve verimini ve sağlık tesislerine erişimi arttırmaktır. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık 

Bakanlığı; bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacı, coğrafi yapısı, hasta akışı, ulaşılabilirliği ve sosyo-ekonomik 

yapısı dikkate alınarak belirlenmiş olan 29 sağlık bölgesine hizmet vermek üzere 22 ilde farklı 

büyüklük ve kapasitelerde 30 Sağlık Kampüsü kurmayı planlamıştır. Şimdiye kadar, şu anda farklı 

planlama aşamasında olan 20 Sağlık Kampüsü projesi önerilmiştir. Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü 

Projesi, bu 20 projeden biri olup, Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel Ortaklığı modeli ile 

gerçekleştirilecek ve 4. sağlık bölgesini oluşturan Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerine hizmet 

verecektir. 

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi için Sağlık 

Bakanlığı tarafından ihale açılmış; ihaleyi kazanan ortak girişim grubunun pilot üyeleri zaman içinde 

güncel ortaklık yapısını kurgulayarak; Rönesans Holding A.Ş., RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnş. A.Ş, 

Meridiam Eastern Europe S.a.r.l., Sıla Danışmanlık Bilişim Sağlık İnşaat Ticaret A.Ş., TTT Sağlık 

Hizmetleri Eğitim İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., Şam Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ortak olduğu ELZ 

Sağlık Yatırım A.Ş. (ELZ A.Ş.) adındaki özel amaçlı şirketi kurmuşlardır. Proje ile ilgili olarak ELZ A.Ş. ile 

Sağlık Bakanlığı arasında 26 Ağustos 2014 tarihinde anlaşma imzalanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşmaya göre ELZ A.Ş., 28 yıllık proje süresi boyunca detaylı tasarım, 

inşaat, belli ekipmanların tedariği, finansman ve Entegre Sağlık Kampüsünün bakım işlerinden 

sorumlu olacak olup, sağlık hizmetlerinin sunulması Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda olacaktır. 28 

yıllık proje süreci sonunda Entegre Sağlık Kampüsü Sağlık Bakanlığı’na devredilecektir.  

Proje, Türkiye’nin güneyinde Elazığ ilinin Merkez ilçesinde yer almakta olup toplam 347.016,92 m2 

alanı kaplamaktadır. Projenin yeri Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Konumu 

Projenin Ana Bileşenleri 

Proje, toplam 1.038 yatak kapasiteli iki farklı hastaneyi ve bir kliniği kapsayan entegre sağlık kampüsü 

projesidir. Bu hastaneler, 888 yatak kapasiteli Ana Hastane, 150 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli 

Adli Psikiyatri Hastanesi ve 60 üniteli Ağız ve Diş Kliniğidir. Ana Hastane içerisinde şu hastaneler 

bulunacaktır: 

 493 yatak kapasiteli Genel Hastane

 299 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

 96 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi

Ana hastane, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulmuş olan üç adet bloktan oluşmaktadır. Çekirdek 

yapı etrafına inşa edilebilecek dördüncü blok için gerekli yer gelecek genişleme alanı olarak 

ayrılmıştır. 

Hastanelere ek olarak sağlık destek tesisleri, ticari alanlar, teknik servis binası, helikopter platformu 

ve trijenerasyon tesisi bulunacaktır. Hastanelerin yerleşim planı Şekil 2’de sunulmaktadır. 

Hastanelerde yer alacak birimler ve tesisler hakkında kısa bilgi Tablo 1’de verilmektedir.  
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   Şekil 2. Hastane Yerleşim Planı
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Tablo 1. Hastane birimleri ve tesisleri 

Projenin Mevcut Durumu ve Önerilen Faaliyetler 

Proje, şu anda planlama aşamasındadır. Proje inşaatının en erken 2015 yılı mayıs ayında başlayacağı 

ve yaklaşık 36 ay süreceği öngörülmektedir.  

Önerilen projenin bir parçası olarak aşağıdaki ana faaliyetler planlanmaktadır: 

 Tasarım süreçleri

 Mobilizasyon

 Zemin ve altyapı işleri

 Çevre işleri

 Mekanik ve elektrik işleri

 Otomasyon ve ekipmanlar

 Test ve devreye alma

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Süreci 

ELZ A.Ş., Projenin gelişimini destelemek üzere uluslararası finans kuruluşlarından finansman kredisi 

kullanmayı planlamaktadır. Uluslararası finans kuruluşlarının kredi sağlama şartlarından biri ÇSED 

Raporunun hazırlanması olup, mevcut durumda bu rapor hazırlanmaktadır. Uluslararası finans 

kuruluşlarının gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla, projenin çevresel ve sosyal etkilerinin 

belirlenmesi ve inşaat ve işletme aşamalarında önemli etkilerin nasıl azaltılacağı, yönetileceği ve 

izleneceğini belirleyen bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının hazırlanması için ELZ A.Ş. tarafından 

ELC Group Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş. (ELC) firması görevlendirilmiştir. ÇSED çalışması, 2014 yılı 

eylül ayında başlatılmış ve ÇSED kapsamında incelenecek olası çevresel ve sosyal etkilerin 

belirlenmesi amacıyla ön kapsam belirleme çalışması yapılmıştır. ÇSED çalışmalarının 2015 yılının 

başlarında tamamlanması planlanmaktadır. 

ELZ A.Ş., Projenin farklı aşamaları ve paydaş grupları için paydaş katılım faaliyetleri 

gerçekleştirecektir. Proje’nin paydaşlarını; ülke, bölge, il, ilçe ve mahalle düzeyindeki resmi kurumlar; 

sivil toplum kuruluşları ve yerel halk oluşturmaktadır. Paydaşlar ile iletişime geçmede kullanılacak 

Hastane Ünite 

Ana Hastane Akut bakım birimi, süit akut bakım birimi, kadın akut bakım birimi, çocuk akut bakım 
birimi, kadın & çocuk süit akut bakım birimi, yoğun bakım birimi, kadın & çocuk yoğun 
bakım birimi, yenidoğan yoğun bakım birimi, kardiyovasküler yoğun bakım birimi, 
travma birimi, yanık birimi, LDR hasta odası, post-partum birimi, psikiyatri servisi, anne 
oteli, yenidoğan bakım servisi, genel 12 odalı modül, kadın & çocuk genel 12 odalı 
modül, psikiyatri poliklinik modülü, endoskopi birimi, ameliyathane, ameliyat 
öncesi/sonrası alanı, gün ameliyathanesi, tüp bebek birimi, ileri düzey patoloji birimi, 
genetik hastalıklar merkezi, radyasyon onkolojisi, sterilizasyon bölümü, radyoloji – 
nükleer tıp – taş kırma – iyotlu tedavi bölümü, acil servis, transfüzyon merkezi, 
hemodiyaliz merkezi, fizyoterapi merkezi, kemoterapi merkezi 

Yüksek Güvenlikli Adli 
Psikiyatri Hastanesi 

Adli hapishane, genç/ergen güvenlik servisi, teşhis & laboratuvar, engelli hasta odası, 
toplantı/terapi odası, tespit odası, tecrit odası, yoğun bakım odaları, yardımlı banyo, 
ziyaretçi odası, özel ziyaretçi odası, özel eşya odası. 

Ağız ve Diş Kliniği Poliklinik odaları, engelli polikliniği, pedodonti kliniği, mahkum polikliniği, ameliyathane, 
müşahede odası, diş-protez laboratuvarı, röntgen, merkezi sterilizasyon   
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olan ana yöntemler arasında Proje Bilgilendirme Dokümanının gönderilmesi, temel paydaşlar ile 

toplantılar, halk toplantıları, yerel gazeteler ile yapılan duyurular ve proje bilgilerinin projeye ait web 

sitesinde sunulması bulunmaktadır. 

ÇSED çalışmasının ilgili tüm hususları ele almasını sağlamak amacıyla bu proje bilgilendirme 

dokümanı, önemli olan ve ÇSED kapsamında ele alınması gerektiği düşünülen çevresel ve sosyal 

konular ile ilgili görüş alabilmek amacıyla çeşitli kuruluşlara gönderilmekte ve halka ulaştırılmaktadır. 

Projenin Olası Çevresel ve Sosyal Etkileri 

Proje’nin olası temel çevresel ve sosyal etkileri, ÇSED kapsam belirleme çalışması sırasında 

belirlenmiştir. Belirlenen bu etkiler, ÇSED çalışması sırasında daha detaylı olarak incelenecektir. Söz 

konusu temel konular aşağıda özetlenmiştir: 

 Hava Kalitesi: İnşaat sürecinde inşaat faaliyetleri, inşaat malzemelerinin nakliyesi ve hafriyat

toprağının proje sahası dışına taşınması nedeniyle toz ve egzoz emisyonlarının oluşmasından

dolayı etkiler oluşabilir. İşletme aşamasındaki etkiler, yol trafiğinde artış; ısınma ve havalandırma

sistemlerinden kaynaklanan egzoz gazları; tıbbi atık depolama alanları, tıbbi teknoloji alanları ve

izole alanlar gibi alanlardan kaynaklanan tıbbi gazlar ile kaçak emisyonların havalandırılması ve

enerji üretimi kaynaklı emisyonları içermektedir.

 Gürültü: Proje inşaat aşamasında; kullanılan ekipmanlar, çalışan araçlar ve inşaat trafiğinden

kaynaklanabilecek gürültüden dolayı yakın yerleşim birimlerini etkileme potansiyeline sahiptir.

İşletme aşamasındaki olası gürültü kaynakları ise artan yol trafiği, trijenerasyon sisteminin

işletilmesi, jeneratörler ve helikopter hareketleridir.

 Atıksu: İnşaat aşamasında çalışan işçilerden, işletme aşamasında çalışan işçi/sağlık personeli ve

hastalardan kaynaklanan evsel atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Hasta odaları,

ameliyathaneler, laboratuvarlar, ilaç ve kimyasal depoları, temizlik faaliyetleri ve röntgen

alanlarından kontamine olmuş atıksu meydana gelebilir. Otoklavlama ve mikrodalga ışınlarının

kullanıldığı alanlardan ve kimyasal dezenfeksiyondan kaynaklanan atıksu oluşumu da söz konusu

olabilir.

 Atık Yönetimi: Projenin inşaat aşamasında hafriyat toprağı, katı atıklar, inşaat atıkları (çelik, kablo

vb.) ve tehlikeli atıklar (atık yağ, yağlı bezler gibi) gibi bertaraf edilmesi gereken atık oluşumu söz

konusu olacaktır. İşletme aşamasında evsel atıklar, genel tehlikeli atıklar ve tıbbi atıkları da içeren

hastane atıklarının oluşumu söz konusu olacaktır. Oluşacak hastane atıkları arasında patojen

içeren enfeksiyöz atıklar; iğne ve bıçak gibi kesici-delici atıklar; ilaç atıkları; mutajenik, teratojenik

veya karsinojenik özellik taşıyabilecek genotoksik/sitotoksik atıklar; tedaviler/deneyler, temizlik ve

dezenfeksiyon işlerinde kullanılan kimyasallardan kaynaklanan kimyasal atıklar; radyoaktif atıklar;

pil, kırık termometre, kan basıncı ölçme cihazları gibi yüksek miktarda ağır metal içeren atıklar;

basınçlı kaplar bulunmaktadır.

 Kültürel Miras: Proje sahası içerisinde sekiz adet mezardan oluşan (isimleri bilinmiyor) küçük bir

şehitlik bulunmaktadır. Geçmişte yapılan resmi yazışmaların incelenmesi sonucunda bu şehitliğin

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında kalmadığı ve yeni bir alana

taşınabileceği anlaşılmaktadır. Bu konu ÇSED çalışması kapsamında incelenecektir. Ayrıca, Proje

sahası arkeoloji uzmanları tarafından ziyaret edilecektir.
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 Trafik ve Ulaşım: Proje, işletme aşamasında hastane trafiğinden kaynaklı yerel yollarda trafik

artışına sebep olabilir ve ilgili önlemlerin alınmasını gerekebilir.

 Sosyo-ekonomik Etkiler: Proje, inşaat ve işletme aşamalarında istihdam olanakları yaratacak olup

yerel iş yerlerine pozitif katkı sağlayabilir.

 İşçi Sağlığı ve Güvenliği: İnşaat süresince gerçekleştirilecek çalışmalarda çalışanların yaralanma

veya zarar görme riski bulunmaktadır. İşletme aşaması ile ilgili olarak enfeksiyona, hastalıklara,

tehlikeli maddelere/atıklara ve radyasyona maruz kalma; kimyasal ve yanıcı maddelerin

depolanması, taşınması ve bulunmasına bağlı olarak yangın riskinden kaynaklı etkilerin oluşması

söz konusu olabilir.

 Toplum sağlığı, güvenliği ve emniyeti: İnşaat süresince çevredeki yerleşim birimlerini de

etkileyebilecek olan toz, gürültü ve titreşim meydana gelecektir. İşletme aşamasındaki etkiler ise

yol trafiğindeki artış ve tıbbi atıkların yönetilmesi ile ilgilidir.

Görüş Bildirme Fırsatı 

Bu doküman, Projeden etkilenebilecek ya da Proje ve etkileri ile ilgilenen kurum ve kişilerle 

(Paydaşlar olarak anılmaktadır) iletişime geçerek Proje ile ilgili bilgi vermek ve görüşlerini almak 

amacıyla hazırlanmıştır. Böylelikle, alınan görüşler ÇSED çalışmasında dikkate alınabilecektir. 

Proje’nin paydaşlarını ülke, bölge, il, ilçe ve mahalle düzeyindeki resmi kurumlar; sivil toplum 

kuruluşları ve yerel halk oluşturmaktadır.  

Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı ile sizi Proje’nin temel çevresel ve sosyal konuları ve alınması 

gereken önlemler ile ilgili görüşlerinizi sunmaya davet ediyoruz. Proje bilgilendirme dokümanlarına 

ELZ A.Ş.’nin internet adresinden de ulaşabilirsiniz: 

www.pppelazighastanesi.com 

Lütfen görüşlerinizi e-posta yolu ile ya da aşağıda verilen posta adresine yazılı olarak gönderiniz: 

ELZ Sağlık Yatırım A.Ş. 

Refik Belendir Sok. No: 110/2 Yukarı Ayrancı/ANKARA 

Email: info@rsy.com.tr 

Fax: 0312 442 59 48 

http://www.pppelazighastanesi.com/
mailto:info@rsy.com.tr

