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1. GİRİŞ 

İşbu belge, ‘Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi’ (bundan böyle ‘Proje’ olarak 

anılacak) için hazırlanmış Paydaş Katılım Planı’dır (PKP).  Ankara Etlik Hastane Sağlık 

Hizmetleri İşletme Yatırım Anonim Şirketi (Proje Şirketi) adına 2U1K tarafından 

düzenlenmiştir.  

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (EESKP), Sağlık Bakanlığı (SB) ve Astaldi-

Türkerler Ortak Girişimi (OG), Astaldi  (%51), Türkerler (%49) arasında, Ağustos 2012 

tarihinde  imzalan (3359 Sayılı) Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) Sözleşmesi kapsamında 

yürütülmektedir. OG, tüm Projenin yürütülmesi için bir Özel Maksatlı Şirket Kurum 

(ÖMŞ) (Proje Şirketi) kurmuştur. Proje Şirketi, Projeyi finanse edebilmek amacıyla 

uluslararası kredi kuruluşlarına  (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) gibi), 

başvurmuştur. Proje için uluslararası uygulamalar standardında bir Çevresel ve Sosyal 

Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporu düzenlenmiştir. PKP, Projenin tüm ÇSED süreci 

ile bağlantılı olarak hazırlanmıştır. PKP, AİKB’nin Performans Koşulları (PK’ler) (yani, 

PK10 Bilgi Açıklama ve Paydaş Katılımı) ve EESKP sponsorlarının ortak soysal 

politikası ve kurumsal ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Uluslararası doğru uygulamalar uyarınca, PKP’nin amacı:  

 Tüm kilit paydaşların katılımlarıyla, teknik ve kültürel anlamda uygun bir 

yaklaşım izlenmesini sağlamak; 

 Etkilenen paydaşlar ve diğer ilgili taraflarla yeterli düzeyde ve zamanında bilgi 

paylaşımı yapmak;  

 Paydaşlara, görüş ve kaygılarını belirtebilmeleri için yeterli imkân tanımak ve  

 Bu görüşlerin, proje yaşam döngüsünün tüm evrelerindeki proje karar verme 

süreci içinde kullanılmasını sağlamaktır. 

İşbu PKP; Proje paydaşlarını tanımlamakta; müzakere yöntemlerinin detayları 

hakkında bilgi sağlamakta, bugüne kadar yapılmış faaliyetler ve gelecekte yapılması 

planlanan Proje aşamalarının ayrıntıları belirlemekte; paydaşların görüş ve 

şikâyetlerinin yönetilmesi süreci ile ilgili bilgi sağlamakta; paydaş katılım sürecinin ne 

şekilde kayıt altına alınacağını, izleneceğini, değerlendirileceğini ve rapor edileceğini 

içermektedir.  

İşbu PKP’nın uygulanmasından sorumlu olan Proje Şirketi’dir ve şirket bu planı 

uygulamayı taahhüt etmektedir.  
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1.1. .PROJEYE GENEL BAKIŞ 

1.1.1. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlık Kampüsü Projeleri  

Türkiye, 2003 yılından bu yana Dünya Bankası’nın Sağlık Sistemlerinin 

Güçlendirilmesi (SSG) Programını uygulamaktadır. Bu program: 

 Sağlık sigortasının kapsamını genişletmeyi; 

 Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı ve 

 SSG reformlarını sürdürebilmek için kurumsal bir kapasite oluşturmayı 

amaçlamaktadır. 

SSG Programı kapsamında SB, 2003 yılında yeniden yapılandırma süreci başlatmış ve 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı (SDP) uygulamaya koymuştur. Programdan önce, 

kamu ve özel sektör çalışanlarını, serbest meslek mensuplarını kapsayan çoklu sosyal 

sigorta şeması bulunmaktaydı. Ayrıca yoksul ve hassas (engelli, yaşlı vb.)  nüfusu 

kapsayan bir sosyal yardım programı (Yeşil Kart Programı) mevcuttu. SDP 

kapsamında gerçekleştirilenler 

 Tüm sağlık sigorta sistemleri SB’nın altında tek bir şemsiye altında toplandı (2006 

yılında); 

 Sosyal sigorta kurumlarına ait hastaneler SB’na devredildi; 

 Yeşil Kart sağlık sigortası düşük gelir gruplarının kullanımı için tıbbi ilaçlar ve 

ayakta tedavi hizmetlerine de içererek kapsamı daha da genişletildi; 

 112 acil sağlık hizmetleri şehirlerin yanı sıra köylere de ulaştırıldı; 

 Acil servis hizmeti sağlayan birimlerin sayısı ve son teknoloji ile donatılarak 

ambülans sayısını arttırıldı;    

 Koruyucu sağlık hizmetleri, ana-çocuk sağlığı hizmetleri başta olmak üzere birinci 

basamak hizmetleri güçlendirerek ülkeye “aile hekimliği” uygulaması getirmiştir 

ve  

 Sağlık sektörüne yapılan yatırımlara yardımcı olması amacı ile Sağlık Bakanlığı 

bünyesinde bir KÖO (Kamu Özel Ortaklığı)  Dairesi kurulmuştur. 

Türkiye’de kurulacak tüm sağlık kampüslerini kapsayan Ulusal Sağlık Kampüsü 

Projesi, söz konusu yeniden yapılandırma süreci ile bağlantılı olarak geliştirilmiştir. SB, 

her bölgeye ayrı ayrı odaklanabilmek adına Türkiye’deki 81 ili; ulaşım tesisleri, iş gücü 

kapasitesi, mevcut sağlık tesislerinin durumu ve sağlık hizmetleri kapasitesi 

bakımından 29 sağlık bölgesine ayırmıştır.  SB, ulusal Sağlık Kampüsü Projesi 

kapsamında, 22 şehirde ve 29 sağlık bölgesinde hizmet verecek farklı boyutlarda 30 

sağlık kampüsü yapmayı planlamaktadır. Bu entegre sağlık kampüslerinde çok sayıda 

ihtisaslaşmış branş, , araştırma ve geliştirme laboratuvarı ve merkezi, teknopark (ileri 

teknoloji ürünlerinin imalatı için), sosyal tesis, lojman ve otopark yer alacaktır. SDP 

Programına ilişkin daha detaylı bilgilere tam ÇSED raporundan ulaşılabilir. 
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1.1.2. Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Proje Ayrıntıları 

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (EESKP –‘Proje’) yaklaşık 1.07 km2’lik bir alan 

üzerine yapılacaktır. Proje, entegre bir sağlık Kampüsü ile toplam 3,566 yatak 

kapasiteli ihtisas hastanesi ve tesislerini içermektedir, kampüste: 

 Genel hastane; 

 Kardiyovasküler hastane; 

 Ortopedik ve nörolojik bilimler hastanesi; 

 Kadın doğum hastanesi; 

 Çocuk hastanesi; 

 Onkoloji hastanesi; 

 Rehabilitasyon hastanesi; 

 Psikiyatri hastanesi; 

 Yüksek güvenlikli adli tıp hastanesi; 

 Medikal otel ve 

 İki adet heliport yer alacaktır.   

 

1.2. EESKP ALANI 

Proje alanı Ankara ilinin, Yenimahalle ve Keçiören ilçeleri arasında bulunmaktadır 

Alanın mülkiyeti daha evvel Yenimahalle Belediyesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na 

(SGK) ait iken, arazi, 2011 yılında, SGK’dan alınarak Hazine Bakanlığı’na 

devredilmiştir. Şekil 1.1’de proje lokasyonu ile çevresindeki kurumlar ve Proje Alanı 

binaları;  Şekil 1.2’de ise Proje alanı üzerindeki mevcut binaların yerleri gösterilmiştir. 

Proje Alanının kuzeyinde; Antares alışveriş merkezi, Metro perakende satış marketi, 

iki adet üniversite (Turgut Özal Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), bir 

yüzme havuzu, konutlar, doğusunda; bir park, bir lise, ve askeri tıp akademisi 

(haritada gösterildiği üzere GATA); güneyinde; İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ) 

tesisi, ve Karayolları Bölge Müdürlüğü,; batısında; Ankara Büyükşehir Belediyesi 

teknik işler tesisi yer almaktadır. Bu tesis ve kurumlardan yararlanan ve bu yerlerde 

çalışan kesim, Projenin temel paydaşları olarak görülmektedir. Projenin 

tamamlanabilmesi için proje sahası üzerinde hizmet veren mevcut tesislerin bir kısmı  

kapatılmış (ve kapatılacaktır,) ve bu tesislerin kullanıcıları sahadan  uzaklaştırılmıştır. 

Bu süreç “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet 

Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (22.05.2010 tarihli ve 27588 sayılı 

Resmi Gazete) başlığı altındaki Türk yasası gereğince gerçekleştirilirken, gerekli 

katılım protokolleri asgari düzeyde kalacaktır. Bu başlık ve gerekli önlemler ana ÇSED 

raporunda açıklanmaktadır (bkz. Bölüm 4.6.1.). 
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2. YASAL GEREKSİNİMLER  

Bu bölümde, Proje paydaşları katılım faaliyeti için uyulacak yasal gereksinimler 

özetlenmektedir. Bunlar; 

 Türkiye Cumhuriyeti yasal gereksinimleri  ve 

 AİKB tarafından belirlenen ilke ve prosedürlerdir.  

2.1. Türkiye Kanunları  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerektiren 

Projelerin listesini yayınlamaktadır. Bu listeye göre, Etlik Projesi, Türkiye’de 

uygulanan resmi ÇED prosedüründen muaftır. Ancak, minimum 100 m3/saat 

kapasiteli beton tesisi ve (aynı enerji kaynağını kullanarak elektrik, ısıtma ve soğutma 

enerjisi üreten) trijenerasyon tesisi için Türkiye’deki ÇED Mevzuatı gereğince Proje 

Tanıtım Dosyasının  (PTD) hazırlanması gerekmektedir. PTD dokümanları, hem beton, 

hem de trijenerasyon tesisi için hazırlanmıştır, ancak henüz Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın onayına sunulmamıştır; çünkü Proje Şirketi’nin, trijenerasyon tesisinin 

tasarımı hakkındaki nihai kararı beklenmektedir. Türkiye’deki PTD hazırlığı için 

herhangi bir paydaş katılımı gerekli değildir. Öyle ki, Türkiye kanunları, Etlik ESKP 

için de herhangi bir paydaş katılımını zorunlu kılmamaktadır. Türkiye’deki ÇED 

Mevzuatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, ÇSED raporu Bölüm 3.2’ye bakınız. 

2.2. AİKB Gereksinimleri 

AİKB, EESKP için potansiyel kreditör konumundadır, bu nedenle proje, AİKB 

Performans Koşulları (PK) 2008 Çevresel ve Sosyal Politikalar dahil olmak üzere diğer 

uluslararası en iyi uygulamalar ile de uyumlu olmalıdır. Potansiyel ana kreditör 

konumundaki AİKB, söz konusu büyük ölçekli kentsel gelişim projesini PK kılavuzları 

ışığında A Kategorisinde sınıflandırmıştır. AİKB tarafından finanse edilen A Kategorisi 

projeleri için paydaş katılım sürecinin temel ilkeleri, gereksinimleri, yöntemsel ve 

usulsel boyutları, AİKB 2008 Çevresel ve Sosyal Politika ve PK 10 “Bilgi Açıklama ve 

Paydaş Katılımı” bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. PK 10, Uluslararası Finans 

Kurumu (IFC) 5 no.lu Performans Standardı ile birlikte, paydaş katılımına karşı 

sistematik bir yaklaşım sergiler. Bu yaklaşım, müşterilerin paydaşlarıyla, özellikle de 

etkilenen yerel topluluklarla yapıcı bir ilişki kurup sürdürebilmesine yardımcı olmak 

amacıyla tasarlanmıştır. PK 10’un özel amaçları Not-1’de verilmiştir.  

Proje, ileriye dönük, potansiyel önem arz eden, pek çok çevresel ve sosyal etki yanı 

sıra, hali hazırda tanımı mümkün olmayan ya da değerlendirilemeyen, bağımsız 

danışmanlarca PK’lar e uygun olarak yapılacak resmileştirilmiş ve katılımcı 

değerlendirmelere gereksinim duyan konular ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle Proje için 

uygun ÇSED ve paydaş katılımı yaklaşımı, bu hususlara uygun olarak tasarlanmalıdır. 
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Not-1. PK 10’un Özel Amaçları 

AİKB Bilgi Açıklama  ve Paydaş Katılım Gereksinimleri (PK 10) 

 Projeden etkilenen ya da etkilenebilecek halkı ya da toplulukları ve ilgili diğer tarafları 

tanımlamak,  

 Söz konusu paydaşları bilgilendirip, onlara anlamlı danışmanlık yaparak, kendilerini 

etkilemesi muhtemel, çevresel ve sosyal konulara uygun şekilde katılmalarını sağlamak ve  

 Projenin uygulandığı süre boyunca, paydaşların anlamlı katılımları açısından yapıcı ve 

devamlı ilişkiler kurup, bu ilişkileri sürdürmek. 

Proje Hazırlık Aşamasında Katılım 

Müşteri, (i) Projeden (doğrudan ya da dolaylı olarak) etkilenen ya da etkilenmesi muhtemel; 

(ii) Proje ile ilgisi olan çeşitli birey ya da grupları tanımlamakla yükümlüdür.  Müşteri, ayrıca 

yoksun veya hassas statüye sahip olmaları nedeniyle Projeden farklı açılardan ya da oransız 

olarak etkilenebilecek grupları da belirlemelidir. 

A Kategorisindeki projeler için, ÇSED’de yer alacak tüm kilit konuları belirleyebilmek 

amacıyla müşteri, paydaşları kapsamın belirlenmesi süreci üzerinden tanımlayacaktır. 

Müşterinin, AİKB’e, tanımlanan paydaşlarla proje hazırlığı ve uygulaması sırasında ne şekilde 

iletişim kurulacağını, bilgilendirme adımlarını belirten, kapsama sürecini izah eden, 

paydaşların uygun olma durumu ile bilgilendirme araçlarını açıklayan bir PKP ile bildirmesi 

beklenmektedir. 

Proje Uygulaması ve Dış Raporlama süresince Katılım 

PK 10, müşterinin, güncel bilgileri tanımlanan paydaşlara, projenin yapısına uygun şekilde ve 

kamusal yarar düzeyine göre vermesini gerektirmektedir. Proje döngüsündeki temel 

aşamalarda ya da yapım ve işletim süreçleri başlamadan evvel ek bilgilerin verilmesi gerekli 

olabilir. 

Müşteri ayrıca ÇSED’in uygulanmasına yönelik gelişmeleri, paydaşlar için risk arz edebilecek 

ya da üzerlerinde etkisi olabilecek hususları ve danışma süreci ya da şikâyet mekanizmasının 

bu grupları ilgilendirdiğini düşündüğü her tür konuyu da paydaşlara bildirecektir. 

Şikâyet Mekanizması 

Müşteri, paydaşların, müşterinin çevresel ve sosyal performansına yönelik görüş ve 

kaygılarını öğrenebilmek ve bunlara çözüm getirebilmek için bir şikâyet mekanizması, süreci 

ya da prosedürü oluşturacaktır.  
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3. PROJE PAYDAŞLARI  

3.1. Giriş 

İşbu PKP’nin amaçları doğrultusunda, paydaş; Projeden etkilenmesi muhtemel veya 

Proje ve etkileri ile ilgisi olan birey, organizasyon ya da grubu temsil eder. Paydaş 

tanımlamasının amacı, hangi paydaşların Projeden doğrudan veya dolaylı olarak– 

olumlu ya da olumsuz anlamda - etkilenecek tarafları (“etkilenen taraflar”), ya da Proje 

ile ilgisi olan tarafları (“ilgili diğer taraflar”) belirlemektir.   

Projeden farklı açılardan ya da oransız olarak etkilenebilecek yoksun veya savunmasız 

paydaşlarla katılım ve geliştirme süreçlerine dâhil olmada güçlük çekecek paydaşları 

belirlemek için özel bir çaba harcanması önem arz etmektedir. Paydaş tanımlaması 

devamlı bir süreç olmakla beraber, düzenli inceleme ve güncellemeler gerektirecektir. 

3.2. Paydaş Tanımı ve Analizi 

Etkin bir PKP geliştirebilmek için, paydaşların tam olarak kim olduğunun belirlenmesi 

ve Projeye yönelik öncelik ve amaçlarının anlaşılması gerekmektedir. Paydaşların 

sınıflandırılmasıyla, farklı paydaş gruplarının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir plan 

hazırlamak mümkün olmuştur. Farklı konuların, farklı paydaş kitlelerini ilgilendirdiği 

ortaya çıkınca, paydaşlar Projeyle olan bağlantılarına göre farklı gruplara ayrılmıştır.  

Bir paydaş grubunun Projeyle olan bağlantısını anlamak, herhangi bir katılımın temel 

hedeflerini belirleme konusunda kolaylık sağlamıştır. 

Bugüne kadar tanımlanan organizasyon ve bireylerin bir listesi Ek-1’de verilmiştir. Bu 

liste, Proje için izlenen yol sırasında yeni paydaşların tanımlanıp tanımlanmadığını 

belirlemek amacıyla saklanacaktır. Her bir paydaşla haberleşmenin sağlanması için 

paydaşların kişisel irtibat bilgileri de ÇSED ekibi tarafından toplamıştır. Bu bilgiler 

saklanacak, ancak üçüncü tarafla paylaşılmayacaktır. Tablo 3.1’de her bir paydaş 

grubunun Projeyle olan bağlantısı açıklanmıştır.   

Tablo 3-1. Paydaşların Proje ile Bağlantıları 

Paydaş Grupları Paydaş Türü Proje ile Bağlantıları 

 
Etkilenen 
Taraf 

İlgili 
Diğer 
Taraf 

 

Yerel Topluluklar 

 Etkilenen 6 Mahallenin Muhtarı  

 Etkilenen 6 Mahallenin sakinleri 

 Yerel kamu tesislerini kullananlar 

 Etlik İhtisas Hastanesi hasta ve 
çalışanları 

 SGK lojmanlarının sakinleri 

 Çevredeki kamu kurumları ve 

√  (Pozitif ya da negatif) anlamda 
etkilenecek, istihdam imkanı, sağlık 
hizmetlerinden yararlanacak ya da 
trafiğin tıkanması gibi olumsuz etkilere 
maruz kalacak hanehalkı ve topluluklar. 
SGK lojmanlarında kalanlar hali hazırda 
yeni lojmanlara taşınmıştır.  Bu grup, 
memurluktaki kıdemlerinin 
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Paydaş Grupları Paydaş Türü Proje ile Bağlantıları 

kamu tesislerinde çalışanlar  

 EESKP tarafından sağlanacak 
başlıca topluluklar 

 Kapatılması planlanan hastanede 
tedavi hizmeti sağlayan hastalar 

yükselmesinin bir karşılığı olarak 
devletten SGK lojmanlarını 
kiralamaktadır. 

Kapatılacak ya da yerleri değiştirilecek Yerel İşlemeler  

 Proje alanı ile kesişen konumdaki 
büfe, kafeterya, lunapark ve spor 
kompleksi sahipleri 

 Taksi durağı 

 Etlik İhtisas Hastanesi kantini 

√ 

 

Proje inşaat aşaması tamamlandığında, 
proje alanındaki bu işletmelerin 
yerlerinin değiştirilmesi gerekecektir. 

Devlet 

 SB 

 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
 

√ 

 

Devlet hastanelerinin büyük sağlık 
komplekslerinde toplanmasının, SB 
faaliyetleri üzerinde etkisi olacaktır. 
SGK’nın Proje bölgesinde lojmanları ve 
arşiv binaları bulunmaktadır. Bu 
binaların, Projenin bir sonucu olarak 
yıkılması gerekecektir.  

Yerel Yönetimler 

 Ankara Büyükşehir Belediyesi 

 Yenimahalle Belediyesi 

 Keçiören Belediyesi 

 

√ 

Proje için birincil siyasi önem düzeyinde 
yer alan ve atık yönetimi, alt yapı ve 
trafik yönetimi açısından kendilerinden 
izin alınması gereken yerel yönetimler. 
Proje Şirketinin belediyelerle işbirliği 
halinde çalışması gerekecektir. 

Çalışanlar 

 SB ve 

 İnşaat Personeli 

 
 
 
 
√ √ 

Hastanelerin, büyük sağlık 
komplekslerinde toplanmasının, SB 
bünyesindeki sağlık sektörü işçileri ve 
hastaları üzerinde sosyal ve ekonomik 
etkileri olacaktır. 
Büyük EESKP’nin yapım ve işletimi, 
ciddi anlamda iş gücü ve istihdam 
gerektirecektir.  
 

SGÖ’ler 

 Türk Tabipleri Birliği 

 Sağlık İşçileri Sendikası 
√ √ 

Türk Tabipleri Birliği, SB’na karşı yasal 
işlem başlatmıştır, Danıştay, Türkiye’de 
sağlık hizmetlerinin yeniden 
yapılandırılmasına karşı itirazlarını kabul 
etmiştir.  
Sağlık İşçileri Sendikası , kapatılan Etlik 
İhtisas Hastanesi’ndeki taşeron işçilerin 
SB bünyesindeki diğer hastanelerde 
tekrar istihdam edilmelerini sağlamıştır. 

Üniversiteler 

 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 Turgut Özal Üniversitesi 

 
 
 
√ 

√ 

Her iki üniversitede de tıp bölümü 
bulunmaktadır. İlerleyen dönemdeki 
işbirliği açısından üniversitelerin katılımı 
önemlidir, zira bu kurumlar genel 
ilgilerini koruyacaktır. Bununla birlikte, 
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Paydaş Grupları Paydaş Türü Proje ile Bağlantıları 

üniversite personeli ve öğrencileri, artan 
trafik yoğunluğu gibi birtakım doğrudan 
etkilere maruz kalabilirler. 



 

 

15 / 35 

Etlik ESKP PKP  

Proje No: 12/019 

“Orijinali İngilizce olan dokümanın tercümesidir.” 
 

    Mayıs 2013 

 

4. PAYDAŞ KATILIM YAKLAŞIMI 

4.1. Genel Yaklaşım 

Proje, Türkiye’deki resmi otoritelerin (Danıştay, Bölgesel Yönetimler, Belediyeler ve 

Muhtarlar), etkilenen paydaşların ve diğer ilgili tarafların devamlı katılımlarıyla 

sürecektir; böylece adı geçen taraflar, Projenin ilerlemesine, çevresel ve sosyal 

performansına yönelik bilgi edinmenin yanı sıra, olumsuz etkileri azaltma ve yönetme 

önlemleri üzerinde geri bildirimde bulunabilir; konuyla ilgili görüş ve şikâyetlerini dile 

getirme imkânı elde edebilirler. 

Katılım, genel proje planlama ve uygulama aşamalarına dayanarak hazırlanmış sıralı 

dört aşama üzerinden yürütülmüştür ve yürütülecektir. Söz konusu aşamalar sırasında 

yürütülen ya da yürütülecek temel faaliyetler Tablo 4.1’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Tablo 4-1. Paydaş Katılım Yaklaşımı 

Aşama Amaçlar Temel Faaliyetler 

A
şa

m
a

 1
: 

B
a

şl
a

n
g
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a
tı
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m
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Projeyi, etkilenen ve konuyla ilgili 
paydaşlara tanıtmak; 
 
Danışılacak ana paydaşları belirlemek; 
ÇSED’ye yönelik kapsam, yaklaşım ve 
kilit konular üzerinde geri bildirim 
oluşturmak; 
 
Kapsam Belirleme Raporu üzerinde geri 
bildirim oluşturmak. 
 

Ana paydaşların belirlenmesinde gerekli 
ikincil veri analizi, 
 
Yerel işletmelerle yapılan/yapılacak 
toplantılar, 
 
İlgili resmi paydaşlarla düzenlenen 
toplantılar, 
 
Muhtarlar ile düzenlenen toplantılar ve 
Proje Tanıtım broşürleri. Muhtarlar, bu 
broşürleri daha sonra halka dağıtmıştır.  
(Broşür örneği için EK-2’ye bakınız) 
 
Halkın katılımına yönelik toplantılar 
organize edilmiş, ancak SB tarafından 
bilahare iptal edilmiştir. ( ayrıntılı bilgi 
için bkz. Bölüm 5.1) 
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Projeyi gerektiği yerlerde tanıtmak; 
 
Yarı yapılandırılmış görüşme ve 
anketlerle ana hat verisini duyurmak ve 
geçerli kılmak; 
 
Proje faaliyetleri üzerinde geri bildirim 
oluşturarak, olası etkiler ve önerilen 
olumsuz etkileri azaltma/olumlu olanları 
geliştirme ve izleme önlemlerine yönelik 
özel tartışmalarda bulunmak; 
 
Yerel beklentileri, görüşleri ve her tür 
yanlış anlamayı yönetmek; 
 
Paydaşların Proje tasarım ve yönetim 
planlarına katkıda bulunmalarını 
sağlamak. 

Bilgi verecek başlıca görevlilerle 
yapılan/yapılacak yarı yapılandırılmış 
görüşmeler; 
 
Seçilen paydaşlarla yapılan/yapılacak 
geniş kapsamlı görüşmeler; 
 
İşletmeler için hazırlanan resmi anketler; 
 
Seçilen paydaşlarla yapılan/yapılacak 
Odak Grup Görüşmeleri.  

 

A
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Nihai ÇSED’i tüm ilgili paydaş ve 
etkilenen paydaşlara ulaştırmak. 
Proje tasarım ve yönetim planları. 

Bilgilendirme ve yorumlama süreçlerinin 
tamamlanması üzerine, ÇSED Raporu 
danışmanlık sonuçlarının gösterileceği 
şekilde güncellenecek ve yorumlar,  
 
Projenin ayrıntılı tasarım ve yapımı için 
ilerleyen dönemde yürütülecek 
çalışmalarda kullanılacaktır. 
 Nihai ÇSED ile Çevresel ve Sosyal 
Yönetim ve İzleme Planı, Proje Web 
sitesinde yayımlanacaktır. 
 
Web sitesi: http://www.aeh.com.tr 
 
Adres: Varlık Mahallesi, Akşsemseddin 

Cad. No:14 Etlik 06170 Ankara / 
Türkiye 

 
Tel        : +90 (312) 327 00 34  
               +90 (312) 327 00 43 
               +90 (312) 327 00 46 
 
Faks      : +90 (312) 327 00 63) 

http://www.aeh.com.tr/
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Etkilenen ve ilgili tüm paydaşların 
projenin ilerleyişi hakkında bilgi sahibi 
olmalarını; görüş ve şikâyetlerini dile 
getirme imkânı elde etmelerini sağlamak; 
 
Azaltma ve yönetim önlemlerinin 
etkinliği üzerinde geri bildirim elde 
etmek; 
 
Şikâyetleri yönetmek. 

Proje güncellemeleri ve ilerleme bilgisi, 
Proje alanındaki Muhtarlıklar ve diğer 
kamusal alanlar vasıtasıyla, tüm 
etkilenen ve ilgili paydaşlara ulaştırılacak 
ve proje web sitesinden duyurulacaktır. 
 
Şikâyet Prosedürünün devamlılık ve 
erişilebilirliği. 

4.2. Paydaş Katılım Araçları  

Proje kapsamında paydaşların  katılımını sağlamak  için çok sayıda araç kullanılmıştır 

ve kullanılacaktır. Bu araçlar arasında belirli gruplarla düzenlenen toplantılar, odak 

grupları, anketler, broşürler, afişler ve başlıca bilgi sağlama kanallarıyla yapılacak 

görüşmeler yer almaktadır. Paydaş katılımında söz konusu iletişim mekanizmaları 

kullanılmaya devam edecek ve proje süresince etkin ve yeterli katılımın sağlanması 

amacıyla yeni iletişim mekanizmaları da eklenecektir.   

Farklı paydaş grupları üzerinde farklı yöntemler kullanılacaktır; savunmasız nüfus ve 

azınlık gruplarından oluşan paydaş katılımı için özel olarak tasarlanmış 

mekanizmalardan yararlanılacaktır. Proje kapsamındaki hassas gruplar;  başkalarının 

yardımına muhtaç bir şekilde yaşamlarını idame ettirenler, kadın aile reisinden oluşan 

hane halkları, fiziksel engelliler ve zihinsel engellilerden oluşmaktadır. 

Paydaş katılımı, ilişkilerin kurulması ve soruların yanıtlanması süreçlerindeki şirket 

taahhüdünü göstermek amacıyla proje temsilcileri, başlıca topluluk katılım ve 

bilgilendirme etkinliklerinde görev alacaktır. Mümkün olan yerlerde grafik ve 

haritalardan yararlanarak kültürel bağlamda uygun, anlaşılması kolay bilgiler 

sunulacaktır.  

Projenin tüm paydaşlara ulaşmasını sağlamak için, Projede çok sayıda iletişim 

aracından faydalanılacaktır. Bu iletişim araçları aşağıda daha ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmıştır. 

4.2.1. Proje Broşürleri 

Aralık 2012 tarihinde, Proje için bir broşür hazırlanmıştır. Broşürde sağlık kampüsleri, 

KÖO, Etlik ESKP ve hastanelerin yatak kapasiteleri hakkında ayrıntılı bilgilere yer 

verilmiştir. Ayrıca çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi kapsamında olası şikâyetler 

için Proje Şirketinin Halkla İlişkiler Bölümüne ait irtibat bilgileri de (e-posta, telefon, 

posta adresi ve faks) broşüre eklenmiştir. Broşürün bir örneği Ek 2’de gösterilmiştir. 

4.2.2.  Proje Web Sitesi 
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Proje için bir web sitesi oluşturulmuştur (web adresi: “www.aeh.com.tr”); siteye erişim 

Mayıs ayının sonunda 2013 tarihinde başlayacaktır. Sitede, planlanan yapım işinin 

ayrıntılı açıklaması, fotoğraflar ve yapım aşamasındaki inşaat bilgileri, işten 

etkilenecek bölgelere yönelik bilgiler, olumsuz etkileri azaltmak ve olumlu etkileri 

arttırmak için alınan önlemler ve şikâyet mekanizmasının ayrıntıları yer alacaktır.  

Nihai ÇSED ile Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı (ÇSYİP) da, ayrıca proje 

web sitesinde yayımlanacaktır.  

 

 

4.2.3.  Şikâyet Mekanizması 

Paydaşların görüş ve kaygılarını birebir olarak, posta ya da e-posta yoluyla ifade 

edebilecekleri bir şikâyet mekanizması geliştirilmiştir ( halkla ilişkiler biriminin irtibat 

bilgileri Bölüm-7’de verilmiştir). Prosedürün amacı kaygılara gecikmeden tepki 

verebilmektir; prosedür, hali hazırda, etkilenen tüm paydaşların erişimine açıktır. Proje 

ekibi, şikâyetin alındığını 7 gün içinde teyit ederek 14 gün içinde bir çözüm bulacak ve 

bunu, şikâyette bulunan tarafa yazılı olarak bildirecektir. Projede görev alanlar için de 

ayrıca bir resmi şikâyet mekanizması geliştirilecektir.   

4.2.4.  Halkla İlişkiler Görevlisi 

Etkilenen topluluklarla düzenli iletişimin sağlanabilmesi için, bir Halkla İlişkiler 

Görevlisi (HİG) atanmıştır. HİG’ler, (Bölüm-7’de verilen şikâyet mekanizmasında da 

görüldüğü üzere) kamu görüş ve düşüncelerini belirlemek, duyurmak, kaydetmek ve 

takip için bunları gerekli yetkiliye bildirmekle yükümlüdürler. Halkla ilişkiler ofisinin 

irtibat bilgileri aşağıdaki gibidir: 

İsim: Duygu İnan 

 Tel: +90 (312) 492 03 06; Faks: +90 (312) 492 03 67 

 E-posta: dinan@turkerler.com 

 Turan Güneş Bulvarı 15. Cadde No: 11 Yıldız-Çankaya / ANKARA 

Gazeteler 

Akşam gazetesi gibi çeşitli ulusal ve yerel gazetelerden Projeye yönelik makalelerin 

yayımlanması amacıyla yararlanılmıştır. Geniş kitlelere seslenebilmek için bu yayın 

organları uygun şekilde kullanılmaya devam edecektir. (Gazetelerden ayrıca 

paydaşları kamusal toplantılara davet etmek amacıyla da yararlanılmıştır). 

 

http://www.aeh.com.tr/
mailto:dinan@turkerler.com
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Halkın Katılımı Toplantışarı 

Paydaş katılımının sağlanması için açık ve belirli amaçlı toplantılar uygun şekilde 

düzenlenmeye devam edecektir. Toplantı ayrıntıları, toplantıdan en az 10 iş günü 

öncesinde duyurulacak ve böylece etkin bir katılım düzeyi sağlanacaktır. Bugüne 

kadar yapılan tüm faaliyetlerde olduğu üzere, bu toplantılarda bilgi alışverişi 

gerçekleştirilecek ve bu bilgiler toplantı katılım kayıt ve tutanaklarında toplanacaktır  

Kamusal Tebliğ 

Kamusal duyuru malzemeleri, geniş kitlelerle, özelliklede yaya trafiğinin yoğun 

olduğu bölgelerde bir haberleşme aracı olarak kullanılmayı sürdürecektir. Kamuya 

Etlik İhtisas Hastanesi’nin kapatıldığının duyurulması için inşaat alanına bir 

bilgilendirme afişi asılmış ve hastalara, hastanenin kapatılmasına yönelik bilgiler yanı 

sıra doktorların yeni görev yerlerini de bildiren broşürler dağıtılmıştır. 

Radyo 

Kamusal duyuru malzemeleri, geniş kitlelerle bir haberleşme aracı olarak kullanılmayı 

sürdürecektir. Örneğin; Radyo Tucu (yerel radyo) Etlik İhtisas Hastanesi’nin 

kapatıldığını duyurmak için kullanılmıştır. Proje Şirketi, yapım aşamasıyla ilgili önemli 

duyurularda yerel radyo istasyonlarından yararlanmayı planlamaktadır. 

Telefon Görüşmeleri 

Halkla İlişkiler Görevlisinin (HİG) telefon numarası: +90 (312) 492 03 06 olmakla 

beraber, bu numara, Projenin ilerleyen dönemlerdeki bilgilendirmeleri için de 

kapsamlı bir şekilde dağıtılacaktır. HİG, gerekli görülmesi halinde, paydaşlarla telefon 

görüşmeleri yaparak, paydaş katılımı sağlayacaktır. 
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5. ÖNCEKİ PAYDAŞ KATILIMI  

5.1. Aşama 1: Başlangıç Katılımı 

Başlangıç paydaş katılım faaliyetleri Kasım 2012 - Şubat 2013 tarihleri arasında aşağıda 

verilen amaçlar doğrultusunda yürütülmüştür: 

 Tüm ana paydaşları belirlemek; 

 Önerilen geliştirme görüşünü başlıca yerel topluluk üyelerine (civardaki 

mahallelerin Muhtarları ve proje alanına yakın konumda bulunan kafeterya, 

spor tesisi ve eczanelerin sahipleri gibi) sunmak; 

 Paydaşlara ÇSED sürecini açıklamak ve 

 Proje ile ilgili başlıca etkileri tartışmak. 

2008’de başlamak üzere, SB, ulusal basında sağlık kampüsleri kurulmasına yönelik 

çeşitli duyurularda bulunmuştur. Ocak 2012 tarihinden (Etlik İhtisas Hastanesi’nin 

kapatılmasından altı ay önce) itibaren doktorlar ve diğer tıbbi personel, hastaları 

planlanan kapatılma ve yeniden yapılandırmadan haberdar etmeye başlamışlardır. 12 

Haziran 2012 tarihinde, hastane yönetimlerine (Etlik İhtisas Hastanesi dâhil olmak 

üzere) devlet hastanelerinin yerlerinin değiştirilmesine yönelik bir resmi yazı 

gönderilmiştir. Bu yazıya istinaden, 29 Haziran 2012 tarihi, hastanelerin kapatılması 

için son gün olarak belirlenmiş, ancak hastanelerdeki sorumlu yetkililer ve Kamu 

Hastaneleri Kurumu, süreçteki aksamaları asgari düzeye indirebilmek için kademeli 

bir tahliye planlamıştır. Resmi yazıda da belirtildiği şekliyle, Tablo 5-1’de, Etlik İhtisas 

Hastanesi’ndeki diğer hastanelere tahliye edilen birimler gösterilmiştir. EESKP 

işletmeye başlayana kadar yerel halk, sağlık hizmetlerini bu yerlerde alacaktır. 

Tablo 5-1. Etlik İhtisas Hastanesi Çalışanlarının Yeni Görev Yerleri 

Bölüm Yeni Görev Yeri 

Kardiyoloji Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

KVC  
CeCeCerr 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Anestezi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Beyin Cerrahisi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Nefroloji Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

FTR Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Psikiyatri Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Nöroloji Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Biyokimya Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Patoloji Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Üroloji Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Kulak Burun Boğaz Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

İç Hastalıklar Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Gastroenteroloji Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Genel Cerrahi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Acil Tıp Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
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Bölüm Yeni Görev Yeri 

Radyoloji Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Ortopedi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Kaynak: www.ttb.org.tr 

Yaklaşık 800 doktor ve hemşirenin transfer edildiği altı hastanenin isimleri, doktorlara 

verilmiş ve doktorlara beş seçenek sunulmuştur. Her bir doktor ve hemşire, yeni görev 

yerine kendi seçimi doğrultusunda gönderilmiştir. Yer değiştirme prosedürlerinden 

bazıları uygulanmış, ancak personelin yapmış olduğu tercihler de dikkate alınmıştır.  

Nisan 2012 tarihinden, kapatılana kadar, Etlik İhtisas Hastanesi’ndeki hastalara 

planlanan kapatılma, bakım/tedavi hükümleri, kapatılma sonrası süreç hastane 

personeli tarafından ve el ilanları yoluyla bildirilmiştir. Etlik İhtisas Hastanesi’ndeki 

hastaların dosyaları, kayıtların saklandığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne 

gönderilmiştir. 

KÖO Daire Başkanlığı tarafından kapatılmadan 3 ay önce, hastaneden faydalanan 

insanları EESKP ve kapatılma planlarıyla ilgili bilgilendirmek için Etlik İhtisas 

Hastanesi’nin girişindeki panoya bir afiş asılmıştır. Bununla birlikte, KÖO Dairesi, 

resmi web sitesinde (http://www.kamuozel.gov.tr) Etlik de dâhil olmak üzere sağlık 

kampüslerinin ihale süreçleri hakkında duyuruda bulunmuştur.  Şekil 5.1’de, kampüs 

tasarımı ve mevcut hastanenin kapatılmasına dair bilgi veren söz konusu afiş 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 5-1. Bilgilendirme Afişleri 
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27 Haziran 2012 tarihinde, Etlik İhtisas Hastanesi’nin kapatılmasına yönelik bir radyo 

duyurusu yapılmıştır. 

SGK lojmanlarının sakinlerine ve Etlik İhtisas Hastanesi’ne, 11 Haziran 2012 tarihinde 

resmi yazılar gönderilmiştir; bu yazılarda hastane ve lojmanların tahliyesi ve Proje 

ayrıntıları hakkında bilgi verilmiştir. 

2U1K şirketinin ÇSED ekibi, 2012 Kasım ayının ilk haftasında Proje alanını ziyaret 

ederek, Proje alanı için mevcut ana koşullarını belirlemek amacıyla, yerel işletmelerle 

görüşmeler düzenlemiştir. Ekip, kapsam belirleme aşamasında da ÇSED içeriğini 

göstermek amacıyla bir ön danışmanlık toplantısı yapmıştır. Bu toplantı, 17 Ocak 2013 

tarihinde, etkilenen paydaşlarla yapılmıştır. Toplantıda, ÇSED kapsam belirleme 

aşaması hakkında bilgi verilmiş, paydaşların kaygıları ve beklentileri, Proje Şirketi ile 

ÇSED ekibi tarafından tartışılmıştır. Katılımcılar aşağıdaki gibidir:  

 Civardaki eczane sahipleri; 

 Ayvalı ve Varlık Mahallelerinin Muhtarları ve 

 Kafeterya, lunapark ve spor kompleksinin sahibi. 

Ayrıntılı katılımcı listesi, Ek-3’de verilmiştir.  

Türk Tabipleri Birliği tarafından Proje’nin durdurulmasına yönelik açılan dava 

sonucunda, Danıştay Proje yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Bu karar sonucunda, 

SB sosyal etki değerlendirmesinin saha çalışmalarını askıya alarak, 2013 Mart ayı 

ortasına tarihine kadar paydaş katılım faaliyetlerine ara vermiştir. 9 Mart 2013 

tarihinde, Bakanlar Kurulu, Türk Tabipleri Birliği tarafından karşı çıkılan temel 

Eylemleri kaldıran yeni bir yasa çıkarmıştır. Sonuç olarak, sosyal etki değerlendirmesi 

ve paydaş katılım faaliyetleri, tekrar Mart ayının ortalarına doğru başlatılabilmiştir. 

Sosyal etki değerlendirmesi kapsamında, SB tarafından, katılıma yönelik getirilen söz 

konusu kısıtlamalar nedeniyle tüm ana paydaşlara ulaşmak mümkün olmamıştır. Etlik 

İhtisas Hastanesi çalışanlarıyla, kapatılması planlanan hastanelerin çalışanları henüz 

katılım gösterememiştir. Ankara’da şu anda iki sağlık kampüsü yapılması (Etlik ve 

Bilkent Sağlık Kampüsleri) planlanmaktadır, dolayısıyla, 13 hastanenin kapatılması 

beklenirken, bu hastanelerdeki toplam çalışan sayısı yeni sağlık kampüslerine eşit 

olarak dağıtılacaktır. SB, kesin işyeri tayinleri öncesinde bu hastanelerde yapılacak 

danışmanlık faaliyetlerinin hizmet seyrini aksamaya uğratabileceği endişesiyle 

buradaki paydaşlarla yapılacak danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesine izin 

vermemiştir.  

Bu süre zarfında yerel görüş ve kaygılara erişilebilmesi için, Muhtarlar vasıtasıyla 

Projeden Etkilenen Halka ulaşılabilmiştir. Yerel lider konumları nedeniyle Muhtarlar 

seçilmiştir. Zira Muhtarların mahalle sakinleriyle haberleşme ve onları projeyle ilgili 
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doğrudan bilgilendirme imkânları vardır. Muhtarlar ayrıca mahalle sakinlerine proje 

broşürleri de dağıtmıştır. 

5.2. Aşama 2: Etki Değerlendirmesi  

Etki değerlendirmesi aşamasında öncelikli olarak yöreye dair  temel veriler 

toplanmıştır. Hem mevcut ikinci, hem de birincil düzeyde veriler, saha araştırmalarıyla 

elde edilmiştir. Paydaş katılımı, bu çalışmanın mühim bir parçasını oluşturmuş ve 

ÇSED ekibi, aşağıda verilen paydaşlarla toplantılar düzenlemiştir: 

 Kamu Hastaneleri Kurumu; 

 Kamu Özel Ortaklığı Dairesi; 

 Arıtma Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 

 Muhtarlar ve 

 Yerel işletmeler. 

Bu katılım faaliyetlerine yönelik ayrıntılı bilgiler Ek-4-A ve Ek-4B’de verilmiş ve Tablo 

5-2’de özetlenmiştir. 

Tablo 5-2. Etki Değerlendirmesi Aşamasında Yapılan Danışmalar 

Paydaş Katılım 
Yöntemleri 

Temel Amaçlar Özel 
Tartışma 
Alanları 

Tarih-
ler 

Sorumluluk 

Projeden 
Etkilenen 
Halk 
(PEH’ler) 
(yani, alan 
civarındaki 
altı 
mahallenin 
sakinleri)  
 
Muhtarlar 
 
İşletmeler 
 
Üniversiteler 
 
STÖ’leri 
 

Muhtar 
Anketi 
 
İşletmelerle 
görüşmeler 
 
Belediyeler, 
üniversiteler 
ve STÖ’leri ile 
yapılan 
kapsamlı 
görüşmeler 
 
Halkın 
Katılımı 
Toplantısı 
(HKT) 
(Katılımcı 
listesi için EK-
8’e bakınız) 

Projeyi gerekli birimlere 
tanıtmak. 
 
Yarı yapılandırılmış 
görüşme ve anketlerle 
ana hat verilerini 
duyurmak ve geçerli 
hale getirmek. 
 
Proje faaliyetleri 
üzerinde geri bildirim 
oluşturmak ve olası 
etkiler, önerilen olumsuz 
etki azaltma/olumlu 
etki arttırma ve izleme 
önlemleri hakkında özel 
tartışmalar yapmak. 
 
Yerel beklenti, kaygı ve 
yanlış anlamaları 
yönetmek. 
 
Paydaşların Proje 

tasarım ve yönetim 

planlarına katkıda 

Yapım ve 
işletim 
aşamalarının 
kilit 
etkilerini 
saptamak. 

Mart - 
Nisan 
2013 
ve 
 
21 
Nisan 
2013  
 
 HKT 

ÇSED Ekibi 
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bulunmasını sağlamak. 

5.3. Kilit Konular 

Aşağıda verilen konular, bugüne dek yapılan katılım faaliyetleri sırasında paydaşlar 

tarafından dile getirilmiştir: 

Yapım aşamasının  etkileri 

- Yerleştirmenin etkileri: Transfer edilen hastanelere ek olarak, 60 hanenin kira 

fesihleri nedeniyle, Etlik İhtisas Hastanesi kantini ile birlikte yer değiştirmesi 

gerekmiştir. Ayrıca 2 işletme daha Projeden etkilenecektir (bir taksi durağı ve 

dinlence kompleksi) 

- Artan nüfus yoğunluğu: Günlük olarak, çok fazla sayıda insanın alanı 

kullanması beklenmektedir. 

- Kirlilik: İnşaat aşamasında yürütülecek kazı çalışmaları, makine ve araçların 

egzozları nedeniyle ortaya çıkacaktır. 

- Gürültü: İnşaat trafiği, inşaat makineleri tarafından ve özellikle kazı ve delme 

çalışmaları sırasında ortaya çıkacaktır. 

- Toplum Sağlığı ve Güvenliği: İnşaat alanına izinsiz giren kimseler, inşaat 

faaliyetleri ya da araçları yakınına yaklaşmaları durumunda, ciddi kazalar ya 

da yaralanmalar geçirme tehlikesi yaşayacaktır. 

- Trafik tıkanıklığı: Hali hazırda trafiği yoğun olan yollara inşaat araçlarının da 

eklenmesiyle ortaya çıkacaktır. 

- Emniyet: İnşaat boyunca alanın genel emniyeti. 

- Yerel sağlık ve güvenlik: Pek çoğu şantiye alanındaki işçi barınaklarında (geçici 

olarak) kalan yaklaşık 4.000 inşaat işçisinin sağlık ve güvenliği.  

- Kültürel Miras: Civardaki mahalle sakinlerinin bildiği, alandaki höyüğün 

(tarihi bir mezar üzerinde biriken taş ve toprak yığını) korunmasına yönelik 

kaygılar. 
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İşletme aşamasının etkileri  

- Geliştirilen sağlık hizmetleri: Ankara nüfusunun büyük çoğunluğu için yeni, 

son teknolojide yararlanan bir tıbbi tesisin sağlanması. 

- Trafik tıkanıklığı: İnşaat aşamasında olduğu gibi, trafik işletim sırasında da 

sıkıntı oluşturacaktır. 

- Sağlık ve Güvenlik: Bu denli büyük bir sağlık kampüsüyle birlikte bulaşıcı 

hastalıkların yayılması.  

- Atık yönetimi: hastalık, vb. yayılmasını önlemek amacıyla yürütülecek tıbbi atık 

yönetimi. 

- Kazalar: hastane tasarımında kullanılacak acil durum eylem planı 

kapsamındaki yangın güvenliğinin önemi. 

- Hizmet ve alt yapılara erişim: Proje sonucunda, sağlanan hizmetlere erişimin 

ortaya çıkardığı etkiler. 
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6. GELECEKTEKİ PAYDAŞ KATILIMI –Aşama 3 (ED Bilgilendirmesi) ve 4 (Proje 

Uygulaması) 

Bu bölümde, Proje için ED bilgilendirmesi sırasında ve daha sonra inşaat ve işletim 

aşamalarında yürütülmesi planlanan paydaş katılımı tanımlanmaktadır. 

6.1. Aşama 3: ED Bilgilendirmesi 

Taslak ÇSED Raporu’nun bildirilmesiyle, önerilen Proje faaliyetleri, etki 

değerlendirmesi ve planlanan olumsuz etkileri azaltma ve izleme önlemlerine yönelik 

ayrıntılı bilgi sağlanacaktır. Taslak ÇSED Raporu’nun AİKB’e teslim edilmesinin 

ardından, rapor duyurulacak ve 60 gün boyunca kamusal inceleme için erişime açık 

olacaktır. Bildirim, asgari düzeyde gazete ilanları yoluyla yapılacak ve:  

 Projenin kısa tanımını; 

 ÇSED raporunun gösterileceği ve inceleme amacıyla temin edilebileceği yerlerin bir 

listesini; 

 Gösterim süresini ve  

 Yorumlar için gerekli irtibat bilgileri sağlayacaktır. 

Raporun gösterileceği yerlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karar verecektir, ancak bu 

yerlerin arasında aşağıdaki mevkilerin de bulunması beklenmektedir: 

 Keçiören ve Yenimahalle Belediyesi; 

 Ayvalı, Yeniçağ, Yunusemre, Varlık, Işınlar, Aşağı Eğlence Mahalleleri; 

 Yerel yönetim merkezleri;  

 Proje Ofisi. 

ÇSED raporunun duyurulması için ÇSED hazırlık aşamasında olduğu gibi, Antares 

Alışveriş Merkezinin sinema salonunda da bir halka açık bir toplantı düzenlenecektir. 

Yeni toplantı halka ülke çapındaki gazeteler aracılığıyla önceden duyurulacaktır. 

Taslak ÇSED Raporu’nun elektronik kopyaları CD’ler/flaş disklerde 

bulunabilecekken; Taslak ÇSED Raporu’nun Teknolojik Olmayan Formatı da veri 

tabanında kayıtlı, seçilen paydaşlara gönderilecektir. Taslak ÇSED Raporu’nun 

kopyaları da şirket web sitesinden indirilebilecektir: www.aeh.com.tr 

Doğrudan etkilenen paydaşlara da bildirim süreci telefonla ve  resmi olmayan 

mektuplar aracılığı ile  iletilecektir. Bu görev, Projenin Halkla İlişkiler görevlisine ait 

olacaktır. Elde edilen tüm yorumlar, HİG tarafından toplanarak, ÇSED sonlandırma 

sürecinde girdi olarak kullanılacaktır. 

İnceleme dönemi tamamlandıktan, tüm yorumlar alınıp bir arata getirildikten sonra, 

gerekli görülmesi halinde, Nihai ÇSED Raporu, Proje web sitesinde yer alacaktır. 

http://www.aeh.com.tr/
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6.2.  Proje Uygulaması  

Paydaş katılımı, tasarımın sonuçlandırılması, yapım ve işletim süreçleriyle devam 

edecektir. Ana paydaşlara proje ilerleyişi bildirilmeye devam edecek ve söz konusu 

paydaşlar görüş ve şikâyetlerini bildirebilmek için, olumsuz etkileri azaltma ve olumlu 

etkileri arttırma önlemlerinin etkinliği bakımından geri bildirim oluşturabilme imkânı 

elde edecekler. Bu süreç boyunca, Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı (ÇSYİP) 

kapsamındaki olumsuz etkileri azaltma/olumlu etkileri arttırma ve yönetim 

önlemlerine ilişkin, ana paydaşlar anlamlı ve erişilebilir bilgiler alacaklar.  Yapım 

aşaması başlamadan önce paylaşılacak bilgiler (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) 

aşağıda verilmiştir: 

 Projenin sonucu olarak tanımlanan etkiler; 

 Uygulanan olumsuz etkileri azaltma ya da olumlu etkileri arttırma önlemlerinin 

etkileri;  

 Uygulama programı;  

 Rol ve sorumluluklar;  

 İzleme ve yönetim önlemleri;  

 Proje şikâyet mekanizmasına ilişkin bilgiler. 

ÇSYİP’den sağlanacak bilgiler çok sayıda bilgilendirme ve halka açık toplantı ile 

bildirilecektir.  

Uygulama aşamasına katılım, hasta, çocuk, potansiyel ve mevcut çalışanlar, daha 

önceki aşamalara katılmış olanlar gibi yeni paydaşlara odaklanacak; devamlı paydaş 

katılımı ile ilişkilerin geliştirilmesini temel alacak ve ÇSED süresince olumlu paydaş 

ilişkilerinin kurulması ve bu ilişkilerin Proje yapım ve işletim süreçlerine taşınması 

amacıyla tasarlanacaktır. 

Etkili bir paydaş katılımı sağlayabilmek için, PKP, EESKP yapım ve işletimi boyunca 

HİG tarafından her sene incelenecek ve uygun hale getirilecektir. 

EESKP’nin halkla ilişkiler ekibi, Projenin tüm yaşam döngüsü boyunca paydaş 

katılımından sorumlu olacaktır. Halkla İlişkiler bölümü, Proje hakkında bilgi 

dağıtacak, ÇSED Olumsuz Etkileri Azaltma Önlemlerini uygulayacak ve 

sonuçlandıracaktır. Bu bölüm, aynı zamanda şikâyet mekanizmasını yönetmek, şikâyet 

veri tabanını kurmak ve yönetmek, şikâyetlere/kaygılara cevap verebilmek için EESKP 

yüksek yönetim birimleri ile koordinasyon sağlamakla da görevlidir. Bölüm, şikâyet 

mekanizmasının, kararlaştırılan çözüm zaman dilimlerinde etkin şekilde çalışmasını ve 

edinilen derslerin uygulamaya konacağı bir mekanizma olmasını sağlamalıdır. Ulusal 

yasalar gereğince, kampüste, SB bünyesinde çalışacak bir hasta hakları komisyonu da 

bulunmalıdır. 
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Proje Şirketi tarafından hem yapım hem de işletim aşamalarında, faaliyete başlamadan 

evvel işçiler için sağlam bir şikâyet mekanizması geliştirilecektir. Sonuçlandırıldıktan 

sonra, bu süreç kamusal şikâyet mekanizmasında ayrıca ele alınacaktır, ancak 

çalışanlar, işsizlikle ilgili konularda kamusal şikâyet mekanizmasından yararlanma 

hakkına sahip olacaktır.  

Proje uygulama aşamasında katılıma ilişkin Paydaş grupları, katılım faaliyetleri ve özel 

tartışma alanları aşağıda, Tablo 6-1’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.  

Tablo 6-1. Uygulama Aşamasına Katılım 

Paydaş Katılım Yöntemleri Temel 
Amaçlar 

Özel Tartışma 
Alanları 

Tarihler Sorumluluk 

Yöre 

sakinleri 

 

Proje ilerleyişi, 

şikâyet kaydı, 

çözüm ve 

raporlamaya ilişkin 

basında çıkan 

bildirimler  

Etkilenen ve 
ilgili tüm 
paydaşların 
proje 
ilerleyişiyle 
ilgili bilgi 
edinmelerini
, görüş ve 
kaygılarını 
ifade etme 
imkânı elde 
etmelerini 
sağlamak. 

Yapım ve 

işletim 

aşamalarının 

başlıca etkileri 

Yapım 

sürecinin 2 ay 

öncesinden 

başlayarak 

yapım 

sürecinin sona 

ermesine 

kadar. 

Halkla 

İlişkiler 

Görevlisi. 
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Paydaş Katılım Yöntemleri Temel 
Amaçlar 

Özel Tartışma 
Alanları 

Tarihler Sorumluluk 

Yerel 

tesislerden 

yararlanan 

halk ve 

çalışanları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halka açık 
danışmanlık 
etkinlikleri. Devamlı 
Halkla İlişkiler 
(yerel halkla, proje 
alanının yandaki 
işletmelere taşıp 
taşmadığına yönelik 
tasarım sürecinin 
ilerleyişini bildirmek 
amacıyla iletişim 
kurulması) ve 
şikâyet kaydı 

Olumsuz 
etkileri 
azaltma ve 
yönetim 
önlemeleri-
nin etkinliği 
üzerinde 
geri bildirim 
sağlamak. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toplum ve 

işçi sağlığı ve 

güvenliği. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapım sürecinin 

sonundan 

başlamak üzere 

işletim süreci 

boyunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan 

Kaynakları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat 

işçileri  

İnşaat Yönetim Planı 

ve İşçi Şikâyet 

Mekanizması 

Şikâyetleri 

yönetmek. 

Trafik 
yönetimi ve 
güvenlik 
farkındalığı 
(danışma 
sırasında bu 
iki husus kilit 
konu olarak 
gündeme 
getirilmiştir.) 

İşletim  SB, Halkla 

İlişkiler 

Bölümü. 

İşletim 
aşaması 
SB 
personeli 

İşçi Şikâyet 
Mekanizması 

Şikâyetleri 
yönetmek. 

 

 

 SB 

İşletme 
aşamasınd
a Proje 
Şirketi 
çalışanları 

İşçi Şikâyet 

Mekanizması 

 

    

Hastalar 

ve hasta 

ziyaretçile

Sağlık kampüsünde, 
bir hasta hakları 
komisyonu 
kurulacaktır. 
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Paydaş Katılım Yöntemleri Temel 
Amaçlar 

Özel Tartışma 
Alanları 

Tarihler Sorumluluk 

ri 

Bölüm 
3’de 
belirtilen 
diğer 
etkilenen 
paydaşlar 
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7. ŞİKÂYET MEKANİZMASI 

7.1. Genel 

Şikâyetler, paydaşların yükselen kaygılarının (gerçek ve hissedilen) bir göstergesi olabilir ve 

tanımlanıp, çözüme kavuşturulmazsa, daha da büyüyebilirler. Şikâyetleri tanımlayarak 

bunlara cevap vermek, Proje ve toplum ve diğer paydaşlar arasında olumlu ilişkiler 

kurulmasına yardımcı olur.  

EESKP için bir şikâyet yönetim süreci oluşturulmuştur. Böylece Projeye paydaş katılımını 

sağlamak için resmi ve devamlı bir yol kullanılmış olacaktır. Bu şikâyet mekanizması, 

etkilenen toplumun her kesimi için, herhangi bir ücret gerektirmeksizin erişime açıktır ve 

diğer hukuki ve idari çözüm yollarına erişime engel teşkil etmez. Etkilenen topluluklara, 

paydaş katılım faaliyetleri süresince şikâyet süreci aralıksız olarak bildirilecek ve Proje, 

bireylerin gizliliğinin korunması şartıyla, uygulama sürecinde kamuya düzenli olarak 

raporlanacaktır. 

Paydaşlar, görüş ve şikâyetlerini, web sitesi, yazılı bildirim, yüz yüze görüşme gibi çeşitli 

yollardan, Projenin tüm aşamalarında paylaşabilecekler. Geri bildirim ayrıca, Proje karar 

verme sürecinde kullanılacak, yorum ve önerilerini değerlendirmek amacıyla da 

yürütülecektir.  

İnşaat işçileri, hastane çalışanları ve hastalar için de ayrı birer şikâyet mekanizması 

oluşturulacaktır.  

EESKP şikâyet mekanizması, alınan tüm şikâyetlerin kabul ve kayıt işlemlerini yürütmesi, 

şikâyette bulunanın bir yanıt alması ve kendisine bu yanıtı ne zaman alacağının bildirilmesi 

amacıyla tasarlanmıştır.  Şikâyet prosedürleri, atanan Şikâyet Görevlisi ile koordinasyon 

içinde yürütülecek ve şikâyetler paydaşlar ve Proje Şirketi arasındaki köprü görevi  olan 

Proje Şirketi’nin Halkla İlişkiler Görevlisi (HİG) tarafından toplanacaktır. Gizlilik 

prosedürleri, şikâyette bulunanın korunması amacıyla uygun şekilde kullanılacaktır.  

Şikâyet mekanizması, süreçten, şikâyette bulunma hakkına sahip olduklarından haberdar 

olmaları, mekanizmanın nasıl çalıştığını ve şikâyetlerinin nasıl değerlendirileceğini 

anlamaları için etkilenen paydaşlara tanıtılıp duyurulacaktır.  Çoğunlukla, şikâyet paydaş 

ya da yerel halk tarafından telefonla, yazılı olarak veya şirketin HİG’lerinden biri ile 

görüşerek bildirilecektir. 

7.2.  Şikâyet Mekanizması 

Şikâyet mekanizmasını tamamlayan 10 adım mevcuttur. Bu süreç Şekil 7.1’de özetlenmiş, 
aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
 
Adım 1:  Şikâyetin tanımlanması; gereken eğitimi almış ve önerilen Proje Şirketi çalışanları 

(ŞG’ler/HİG’ler) ile birebir görüşerek. Bu işlem yüz yüze, telefonla, yazıyla ya da e-posta 

yoluyla yapılabilir, bunun için gerekli iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir: 
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 Tel: +90 (312) 492 03 06; Faks: +90 (312) 492 03 67 

 E-posta: dinan@turkerler.com 

 Turan Güneş Bulvarı 15.Cadde No:11 Yıldız-Çankaya / ANKARA  

Adım 2:  Şikâyet ‘Şikâyet Kaydı’na kaydedilir; bir günün tanımlama süreci içinde (yazı ile 

ve elektronik olarak) kayıt altına alınır. Şikâyet kaydı Proje Şirketi’nin bürolarında 

saklanacak ve HİG tarafından ele alınacaktır. Şikâyetin önemi daha sonra, beş ile yedi gün 

içinde Not 2’de verilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Not-2.Önem kriterleri 

1. Düzey Şikâyet: İstisnai, ‘bir defaya mahsus’ (belli bir raporlama dönemi içinde – bir yıl) 

ve temelde yerel yapıdaki şikâyetler. 

Not: Bir defaya mahsus şikâyetlerden bazıları 3. Düzey şikâyet olarak değerlendirilebilecek kadar 

önem arz edebilir, örneğin;  ulusal ya da uluslararası bir yasanın çiğnenmesi (bkz. 3. Düzey). 

2. Düzey Şikâyet: Ortak ve tekrarlanan şikâyetler (örneğin; inşaat araçlarının neden olduğu 

kirlilik).  

3. Düzey Şikâyet: Bir defaya mahsus şikâyet ya da ortak ve/veya tekrarlanan, bunun yanı 

sıra Proje Şirketi’nin herhangi bir politikasının veya Ulusal yasanın ciddi anlamda ihlaline 

yol açan ve/veya ulusal/uluslararası basının olumsuz anlamda dikkatini çeken ya da 

basından veya diğer ana paydaşlardan olumsuz tepki alma olasılığı bulunan şikâyetler 

(örneğin; yetersiz atık yönetimi). 

Adım 3:  Şikâyet kabulü; birebir görüşme, telefon görüşmesi ya da uygun şekilde yazılı 

olarak bildirim sonrası 10-14 iş günü içinde yapılır. Şikâyetin tam olarak anlaşılamaması ya 

da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması halinde, bu adımda, şikâyette bulunandan açıklama 

yapması istenecektir. 

Adım 4:  Şikâyet Görevlisi 1., 2. ya da 3. Düzey şikayetler; Proje Müdürü/Direktörüne tüm 

3. Düzey şikayetler bildirilir.  Yüksek yönetim, Şikâyet Görevlisinin şikâyetle kimin 

ilgileneceğini ve cevap için daha fazla yardıma ihtiyaç duyulup duyulmadığını 

belirlemesinde görevliye uygun şekilde yardımcı olacaktır. 

Adım 5:  ŞG’nin şikâyeti yönlendirmesi; etkili bir cevap oluşturulabilmesi için ilgili 

bölüm(ler)e/personele e-posta yoluyla beş ile yedi gün içinde bildirimde bulunulur, 

örneğin; İK, ilgili tıbbi ya da idari bölümler, yükleniciler, vb. 

Adım 6:  Cevap oluşturulması; atanan ekip ve Şikâyet Görevlisi tarafından, 14 gün içinde, 

yüksek yönetimden ve gerektiğinden diğer bölümlerden alınacak girdilerle gerçekleştirilir. 

Adım 7:  Cevabın imzalanması; yüksek yönetim tarafından 3. düzey şikâyetler; Şikâyet 

Görevlisi tarafından 2. ve 1. Düzey şikâyetler 14 gün içinde imza altına alınır. İmzalama 

süreci, onayı gösterecek şekilde, şikâyet kaydına istinaden Şikâyet Görevlisi tarafından 

mailto:dinan@turkerler.com
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dosyalanması gereken şikâyet kaydı ya da e-posta üzerinden imza atılması yoluyla 

gerçekleştirilecektir.  

Adım 8:  Cevabın bildirilmesi; dikkatli bir şekilde koordine edilmelidir. Şikâyet Görevlisi 

cevabın kabul ve uygulanmasına ilişkin bildirimde bulunulmasını sağlar. 

Adım 9:  Şikâyete verilen cevabın kayıt altına alınması; Şikâyetin kapatılıp 

kapatılmadığının ya da daha fazla eyleme ihtiyaç duyulup duyulmadığının 

değerlendirilmesine yardımcı olur. Şikâyet Görevlisi,  uygun iletişim kanallarını 

kullanmalıdır; şikâyette bulunanın cevabı anlayıp, tatmin olduğundan emin olmak için 

genellikle telefon ya da yüz yüze görüşme tercih edilir. Şikâyette bulunanın cevabı, şikâyet 

kaydına işlenmelidir. 

Adım 10:  Şikâyetin kapatılması; Şikâyet Görevlisinin imzasıyla gerçekleştirilir.  Şikâyet 

Görevlisi, şikâyetin kapatılıp kapatılmayacağını ya da daha fazla eylemin gerekli olup 

olmadığını değerlendirir. Daha fazla ilgilenilmesi geren şikâyetlerde, Şikâyet Görevlisi 

Adım 2’e dönerek şikâyeti yeniden değerlendirmelidir. Şikâyet Görevlisi, şikâyetin 

kapatılmasına karar verdikten sonra, imza atacak ya da 3. Düzey şikâyetlerde şikâyetin 

kapatılması için Proje Müdürünün kabulünü bekleyecektir. Kabul, şikâyet kaydındaki ya da 

eşdeğer bir e-postadaki imza ile yapılabilir, ardından belge Şikâyet Görevlisi tarafından 

dosyalanarak şikâyet kaydına işlenmelidir. Bununla birlikte, bir “Sorun Giderme Formu” da 

kullanılacaktır (bkz. Ek-6). Bu süreç Şekil 7.1’de gösterilmiştir. 

7.3. Şikâyet Prosedürü İletişim Kanalları 

Şikâyet ve talepleri bildirmek için çok sayıda iletişim kanalı kullanılabilir:  

 Telefon – Gelen tüm aramalar kaydedilecek ve günlük olarak özetlenen bilgiler işlenmek 

üzere ilgili bölüme sevk edilecek ve yukarıda belirtilen şikâyet prosedürüne uygun 

şekilde eyleme geçilecektir. 

 Elektronik iletişim kanalları – Paydaşların yorum, açıklama, talep ve şikâyetlerini Proje 

Şirketinin yapım aşamasında olan resmi web sitesinden bildirme imkânları 

bulunmaktadır. Web sitesi tamamlandığında, Proje Şirketi, kamuya duyuruda 

bulunacaktır. Bu arada, Sponsorların, yani Türkerler (www.turkerler.com) ve Astaldi 

(www.astaldi.com) firmalarının web siteleri de şikâyet ve görüş bildirmede 

kullanılabilecektir; Proje Halkla İlişkiler Görevlisinin (HİG) e-posta hesabı olan 

dinan@turkerler.com adresine de e-posta gönderilebilir. SB bünyesindeki tüm 

hastanelerde bir Hasta Hakları Komisyonu bulunmaktadır, söz konusu komisyon Etlik 

ESK’de de bulunacaktır. 

 Paydaşlar, HİG tarafından değerlendirilmesi için soru/talep/şikâyet/yorumlarını posta 

– e-posta yoluyla gönderebilirler. Gelen tüm mektuplar saklanacak ve yanıtlar, gönderen 

tarafa yukarıda belirtilen şikâyet prosedürüne uygun şekilde verilecektir. HİG Ofisinin 

posta adresi:  

  

http://www.turkerler.com/
mailto:dinan@turkerler.com
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Turan Güneş Bulvarı 15.Cadde No:11 Yıldız-Çankaya / ANKARA  

(Tel: +90 (312) 492 03 06; Faks: +90 (312) 492 03 67) 

 Her tür soru/talep/şikâyet/yorum Proje Şirketine sözlü  ve yazılı olarak (e-posta 

yoluyla) ya da projenin resmi web sitesinden temin edilebilecek şikayet formunu (bkz. 

Ek-7) doldurarak iletilebilir.  

 

Şekil 7.1.  Şikâyet İşleme Süreci Akım Şeması 

7.4. Hasta hakları için şikâyet prosedürü  

Sağlık Bakanlığı’nın hasta hakları için kullanıldığı genel bir şikâyet mekanizması 

bulunmaktadır. “184-Hasta Hakları”, yurdun dört bir yanından, haftanın her günü ve 

günün 24 saati hastaların ulaşılabilmesi için oluşturulmuş bir telefon hattıdır. SABİM (Sağlık 
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Bakanlığı İletişim Merkezi), sağlık hizmetlerindeki sorunları mümkün olduğunca hızlı bir 

şekilde çözmeyi amaçlamaktadır. SABİM operatörleri, şikâyetlerin kaydını alarak bunları SB 

bünyesindeki ilgili personele iletmektedirler. 

 

 

 

SABİM İletişim Bilgileri:  

E-posta  sabim@saglik.gov.tr 

Faks   0312 286 13 57  

Tel   184 – 0312 258 50 63 

Posta  Ziyabey Cad. 1419 Sok. No:9 Balgat Ankara/Türkiye   


