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1. Arka Plan 

2019 yılı yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu 2019 yılı Koronavirüs Salgın Hastalığı 

(COVID-19), ilk kez Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tespit edildiği Aralık 2019'dan beri dünya 

çapında hızla yayılmaya devam etmektedir. COVID-19 bugüne dek 216 ülkede (bildirildiği şekilde) tespit 

edilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün dünyanın dört bir yanında yayılma 

ihtimali olduğunun en azından kısa vadede net olduğunu göz önünde bulundurarak hızla yayılan 

Koronavirüs salgınını pandemi ilan etmiştir. 16 Kasım itibariyle, tespit edilen toplam COVID-19 vakası 

54.301.577 olup bunların 1.317.053'ü ölümle sonuçlanmıştır.1 Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde 

bildirilmiştir. 16 Kasım itibariyle, bildirilen vaka sayısı 417.594'e ulaşmış ve bunların 11.601'i ölümle 

sonuçlanmıştır.2 

COVID-19 hayvanların insanlarla olan temasından başlayarak halk sağlığı ve ekonomi üzerinde önemli 

etkileri olan büyük bir salgınla sonuçlanan ve geçtiğimiz son birkaç on yılda ortaya çıkan çeşitli bulaşıcı 

hastalık salgınından birini teşkil etmektedir. En son, orta derecede ağır seyreden influenza pandemileri 1957 

ve 1968 yıllarındaydı ve her ikisi de dünya çapında bir milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olmuştu. Bilim 

insanları, COVID-19 kapsamında, hâlâ hastalık belirtilerinin ve şiddetinin genel resmini anlamaya 

çalışmaktadırlar. Hastalarda bildirilen belirtiler hafif ile şiddetli olarak değişiklik göstermekte ve ateş, 

öksürük ve nefes darlığı içerebilmektedir. Genel olarak, hastaneye kaldırılan hastalar üzerinde yapılan 

çalışmalar; yüzde 83 ile yüzde 98 arasında hastalarda ateş görüldüğünü; yüzde 76 ile yüzde 82 oranlarında 

kuru öksürük görüldüğünü ve yüzde 11 ve yüzde 44 arasında da halsizlik ve kas ağrılarının görüldüğünü 

ortaya koymuştur.3 Baş ağrısı, boğaz ağrısı, karın ağrısı ve ishal gibi diğer belirtiler de bildirilmiş ancak 

yaygın görülmemektedir. Dünya çapında enfekte olduğu bildirilen insanların yüzde 3,7’si hayatını 

kaybederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bunu ölüm oranı veya mortalite hızı şeklinde tanımlamamak 

için çok dikkatli davranmaktadır. Bunun nedeni ise, yayılmakta olan bir epidemi olduğunda, şimdiye kadar 

görülen vakalara bakarak ölüm vakası tahmininde bulunmanın yanlış yönlendirebileceğidir. Bu yüzden, 

COVID-19 enfeksiyonunun birçok ülkedeki gerçek prevalansı bilinmediğinden, küresel önleme ve 

hafifletme bakımından benzeri hiç görülmemiş zorluklara neden olmaktadır.  Bu gibi nedenlerle, bu 

hastalığın küresel riskini ve etkisini en aza indirmek için tüm IDA/IBRD ülkelerinde COVID-19’a karşı 

müdahaleyi güçlendirme ihtiyacı daha da artmaktadır.  

Dünya Bankası, en üst düzey tıbbi bakım sağlamak, temel sağlık hizmetlerini sürdürmek ve hem personele 

hem de hastalara yönelik riskleri en aza indirmek için hazırlık planının oluşturulmasında Hükümetlere 

destek sağlamaktadır (risk hafifletme tedbirleri konusunda sağlık kuruluşlarının personeline ve ön safta 

görev yapanlara eğitim verilmesi ve yine bu kişilere uygun koruyucu donanım ve hijyen malzemelerinin 

sağlanması dâhil). COVID-19 yatarak ve ayakta tedavi hizmetleri üzerinde büyük bir yük oluşturduğundan 

tümü ulusal sağlık sisteminin güçlendirilmesini hedef alan birbirinden farklı bir takım faaliyet için destek 

sağlanacaktır.  

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (SSGDP), 21 Eylül 2015 tarihinde onaylanmış 

ve 26 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. SSGDP'nin Proje Gelişim Hedefi (PGH); seçilen bulaşıcı 

olmayan hastalıklara (BOH) karşı birincil ve ikincil korunmanın iyileştirilmesi, hastane yönetiminin 

etkinliğinin artırılması ve Sağlık Bakanlığının (SB) kanıta dayalı politika oluşturma kapasitesinin 

artırılmasıdır.  

SSGDP; (i) proje faaliyetlerinin sayısını, (ii) Sonuç Çerçevesini (SÇ) (oluşturma, tanımlama, dayanak, 

hedef değerler); ve (iii) proje bileşenleri bütçe tertibini revize etmek üzere ilk defa Mayıs 2019'da yeniden 

yapılandırılmıştır. Ayrıca bu yeniden yapılandırma kapsamında 31 Mayıs 2020 olan ikraz kapanış tarihi 30 

Haziran 2021 olarak güncellenmiştir.  

 
1 https://covid19.saglik.gov.tr/ 
2 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı,  https://covid19.saglik.gov.tr/erişim tarihi 9 Eylül 2020  
3 Del Rio, C. ve Malani, PN. 2020. “COVID-19—New Insights on a Rapidly Changing Epidemic.” (COVID-19 - Hızla Değişen 

Epidemide Yeni Açılımlar) JAMA,  

doi:10.1001/jama.2020.3072 

https://covid19.who.int/
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İlk yeni yapılandırmayı müteakip PGH'ye ulaşma yolundaki ilerleme Kasım 2019 itibariyle Orta Derecede 

Tatmin Edici olarak değerlendirilmiş ve PGH göstergelerinin dördü de 2018 ve 2019 yılları ilgili hedef 

değerlerine ulaştığı veya aştığı için hala ulaşılabilir olma niteliklerini korumaktadırlar. 2019'da 17 ara sonuç 

göstergesinin 12'si ilgili hedeflerine ulaşmıştır.  

İkinci yeniden yapılandırma hazırlığı COVID-19 salgını ile aynı zamana denk gelmiştir ve bu durum 

Türkiye'yi sağlık sisteminde önemli zorluklarla karşılaşma tehdidiyle karşı karşıya bırakmaktadır.  

İkinci yeniden yapılandırmaya duyulan ihtiyaç projenin ilk yeniden yapılandırma dokümanında açık bir 

şekilde belirtilmiştir. İlk yeniden yapılandırma sürecinde, Hükümet projenin tasarruflarını Türkiye Sağlık 

Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) vasıtasıyla sağlık sektöründe araştırma ve geliştirme çalışmalarını 

destekleyecek şekilde projenin kapsamını genişletmek için kullanma niyetini belli etmiştir. Bu öneriye 

Banka'nın sıcak bakmasına rağmen TÜSEB'i desteklemeye ilişkin yasal gereklilikler hala yerine 

getirilmediği için o süreçte bunu gerçekleştirmek mümkün olmamıştır. İlk yeniden yapılandırma 

kapsamındaki diğer özelliklere acilen ihtiyaç duyulduğu için, yasal gereklilikler yerine getirildiğinde bu 

yeni bileşenin de ekleneceği ikinci bir yeniden yapılandırma beklentisiyle tahsis edilmeyen bir kategori 

açılmasına karar verilmiştir. Hükümetin TÜSEB'in proje kapsamında uygulayıcı kurum olması için yasal 

gereklilikleri 7 Aralık 2019 tarihinde yerine getirmesine rağmen Koronavirüs hastalığı (COVID-19) 

pandemisi nedeniyle, Hükümet, tahsis edilmeyen kategori kapsamında bulunan fonların COVID-19'un 

neden olduğu tehdidi önlemek, tespit etmek ve bu tehdide yanıt vermek ve halk sağlığı hazırlığı için ulusal 

sistemleri güçlendirmek için proje kapsamını geliştirmek üzere kullanılmasını talep etmiştir. İkinci yeniden 

yapılandırma kapsamında ayrıca başta belirlenen bileşenlerde yapılan bazı değişiklikler de bulunmaktadır.  

İkinci yeniden yapılandırma aşağıdaki nedenlerle yapılmaktadır: (i) PGH'nin gözden geçirilmesi; (ii) 

COVID-19 müdahalesi ve araştırma ve geliştirme çalışmaları için yeni bir bileşeni dâhil etmek; (iii) ilk 

yeniden yapılandırmada oluşturulan tahsis edilmeyen kategorideki fonlardan yeni bileşen için ikraz 

gelirinden tahsis etmek; (IV) sonuç çerçevesini revize etmek; ve (V) kapanış tarihini ileri bir tarihe 

ertelemek.  

COVID-19’un 11 Mart 2020 tarihinde ilk kez tespit edilmesinden bu yana, Türkiye Hükümeti kademeli bir 

şekilde DSÖ’nün kılavuz ilkeleriyle paralel olarak bir dizi halk sağlığı tedbirini yürürlüğe koymuştur.4  

Tedbirler arasında hijyen rehberliğinden büyük etkinliklerin, sosyal alanların, okulların ve tüm önemli ticari 

kuruluşların kapatılmasına kadar birçok konuya ve bulaşmanın engellenmesi için fiziksel mesafenin 

korunmasına dair öneriye yer verilmiştir. Büyük metropol alanların kepenklerini indirmesiyle vatandaşların 

çoğunun Hükümetin gösterdiği yolu izlediği görülmektedir. Ayrıca Hükümet, şirketlerin sosyal güvenlik 

ve istihdam vergilerinin ertelenmesi, asgari emekli maaş zammı, sosyal yardım faydalanıcılarına yapılan 

yardımlarda artış, yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi için sınırları belirtilmemiş 

yiyecek ve diğer ihtiyaçların sağlanmasını içeren hem şirketler hem de hedef gruptaki hane halkları 

üzerinde salgının etkisini azaltmak için toplamda yaklaşık 100 milyar TL (15 milyar ABD Doları) 

değerindeki ekonomik paketi duyurmuştur.   

COVID-19 müdahalesi hem kısa vadede hem de uzun vadede yapılması gereken bazı eylemleri 

içermektedir. Kısa vadede, bu proje (SSGDP'nin yeniden yapılandırması) kapsamında COVID-19 

hastalarının tedavisi için gerekli olan ilaçlar satın alınacaktır. Bu tür ilaçlarla, COVID-19 hastalarının tedavi 

süresi kısaltılacak ve yoğun bakım ünitesi (YBÜ) kullanımı artacaktır. Proje kapsamındaki faaliyetler yeni 

bir Dünya Bankası Projesi (Türkiye COVID-19 Sağlıkta Acil Durum Projesi P173988) kapsamında 

planlanan yani YBÜ'ler için mekanik ventilatörlerin satın alınması gibi unsurlarla tamamlanacaktır.  

Uzun vadede, virüsün tekrardan nüksetmesi ihtimali için hazırlıklı olmak açısından, bu Proje Ankara'da 

yeni Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL-3) aşı üretim merkezi için ekipman ve personel eğitimini destekleyerek 

terapötik araştırma ve aşı tedavi alternatiflerini de destekleyecektir. Bu imkânla, Sağlık Bakanlığının 

COVID-19 aşıları ve ilgili ürünleri (ör, immunoserum, antikor ürünleri) üretmek için yeterli kapasitesi 

olacaktır. BSL3 seviye laboratuvarı, Ankara'da sıfırdan inşa edilecektir. BSL3 laboratuvarı için inşaat 

faaliyetleri tamamlanıp tesis işletmeye hazır olana kadar, Sağlık Bakanlığı Covid-19'a ilişkin deneysel 

 
4 Dünya Bankası yayımlanmamış hazırlık notu "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Sisteminin COVID-19'a Müdahalesi, Mart 2020. 
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faaliyetleri şu anda BSL 2 seviye laboratuvar olarak çalışan İstanbul Deneysel Araştırma Geliştirme Eğitim 

Merkezi'nde (İDEA) bulunan başka bir tesiste yürütecektir. Proje kapsamında BSL2 faaliyetlerinin 

iyileştirilmesi ve BSL3 seviyesinde yeni bir laboratuvarın donanımlarının tamamlanması için yeni deney 

hayvanlarının ve ekipmanların temini yapılacaktır.   

Mayıs 2020'deki yeniden yapılandırma esnasında; pandeminin zaman ölçeği ve coğrafi etkileri, küresel 

ekonomi ve tedarik zincirleri üzerinde sahip olacağı etki ve bunların proje faaliyetlerinin uygulanması 

üzerindeki olası uzatmalı etkileri öngörülememiştir. Bununla birlikte, Ankara Aşı Üretim Merkezinin 

kapsamındaki ve çevresel ve sosyal gerekliliklerindeki değişiklikler bir araya geldiğinde bu durum, projenin 

gelişim hedeflerine ulaşabilmesi için kapanış tarihinin uzatılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle üçüncü 

yeniden yapılandırma planlanmış, COVID-19 krizinin şiddeti arttıkça, SB çabalarını ve tüm kaynaklarını 

pandemiye müdahaleye kaydırmıştır. Sonuç olarak, önceden proje uygulamasını destekleyen insan 

kaynakları, COVID-19'a müdahale ile ilgili acil faaliyetlerde yeniden görevlendirilmiş ve daha uzun vadeli 

sistem güçlendirmeye ve kapasite iyileştirmeye odaklanan proje faaliyetlerinin önceliği azalmıştır. Bu 

özellikle, Ankara Aşı Üretim Merkezi için ekipman alımını etkilemiştir. Ayrıca, uluslararası alımlar da, mal 

ve ekipman ya da danışman, küresel tedarik zincirlerindeki daha önce görülmemiş kesintiler nedeniyle 

gecikmeye uğramıştır.    

Uzatma, Ankara Aşı Üretim Merkezi için ekipman alımı ve kurulumu ve İDEA (Sağlık Bakanlığı İstanbul 

Mehmet Akif Ersoy Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi) Sertifikalı ABSL-2 ve ABSL-3 

Laboratuvar Tesisi için ekipman alımı ve kurulumu gibi, başlangıçta planlanan temel faaliyetlerin ve devam 

eden alımların tamamlanmasına olanak sağlayacaktır. 

Üçüncü yeniden yapılandırmanın ardından, kapanış tarihi, Aralık 2021'den 31 Aralık 2023'e 24 ay 

uzatılacaktır. Bu uzatma ile birlikte, başlangıçtaki kapanış tarihinden toplamda 43 ay olmak üzere, kapanış 

tarihi üç defa uzatılmıştır. Uygulama takviminde ve tediye tahminlerinde değişiklikler buna göre yapılmıştır. 

İkinci ve üçüncü yeniden yapılanma kapsamında oluşturulan yeni bileşen, Ankara'da inşa edilecek aşı 

araştırma ve üretim merkezi ile İstanbul'daki diğer aşı araştırma merkezi için ekipman tedarik edilmesini 

öngörmektedir. Ankara'da inşa edilecek aşı araştırma ve üretim merkezi proje kapsamında finanse 

edilmeyecektir ama bu merkezdeki ekipmanlar yeniden yapılandırma kapsamındaki finansman ile ve Sağlık 

Bakanlığının idaresindeki ulusal bütçe fonundan sağlanacaktır. Bu nedenle de bu merkez bağlı tesis olarak 

değerlendirilmektedir. İstanbul'daki laboratuvarlar İDEA'nın sorumluluğunda olacaktır ve İDEA da Sağlık 

Bakanlığına bağlıdır. Ankara'daki  Aşı Üretim Merkezi de Sağlık Bakanlığına bağlıdır. 

Yeni bileşen aynı zamanda ülke çapındaki sağlık kuruluşlarındaki Yoğun Bakım Ünitelerinde (YBÜ) 

bulunan hastaların tedavisinde kullanılan COVID-19 ilaçlarının satın alımlarını da finanse edecektir. 

Projeden faydalanacak olan ilgili sağlık kuruluşlarının yerleri ve türleri bu aşamada tam olarak 

belirlenmemiştir ve ancak uygulama aşamasında bilinebilir. Bu nedenle, çevresel etkenler aşağıdakilerle 

ilgilidir: (i) aşı üretim merkezinin güvenli işletimi; (ii) tıbbi/laboratuvar atıklarının uygun yönetimi; (iii) 

hayvan testi prosedürleri ve güvenliği; (iv) sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği. Bunlara bağlı olarak, 

çevresel kategorisi  "C"den "B"ye çıkarılmıştır. Buna göre, yukarıdaki noktalara dikkat çekmek üzere 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) geliştirilmiştir. Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi 

Banka'nın COVID-19 Paydaş Katılım Planı (PKP) şablonu ile uyumlu olan bir paydaş katılım bölümü 

içermektedir. 

ÇSYP aynı zamanda projenin çevresel ve sosyal koruma tedbirleri hakkında mevcut ulusal mevzuat ve 

Dünya Bankası'nın İşletim Politikaları ile uyumlu potansiyel çevresel ve sosyal etkileri belirlemesini 

sağlayacaktır. 

ÇSYÇ, Proje Yönetimi Destek Birimi'ne (PYDB) ve faydalanıcı sağlık kuruluşlarına, Dünya Bankası 

koruma politikalarına uygun özel planlar da dâhil olmak üzere, uygulama döneminde çevresel ve sosyal 

(Ç&S) tarama ve sonrasında da değerlendirme konularında rehberlik edecektir.  

Ulusal mevzuat ve Dünya Bankası Koruma Önlemleri Politikaları ile uyumlu olarak potansiyel çevresel ve 

sosyal riskleri ve etkileri değerlendirmeye yönelik ilkeleri, kuralları ve rehber niteliğindeki bilgileri içeren 

bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) hazırlanmıştır. ÇSYÇ kapsamında özellikle; 



4 
 

• Olumsuz riskleri ve etkileri azaltmak, hafifletmek ve/veya dengelemek için tedbirlere ve planlara 

yer verilmektedir;  

• Ç&S tarama, faaliyetlerin gözden geçirilmesi, onaylanması ve uygulanması yönündeki usulleri 

ortaya koyulmaktadır;   

• ÇSYÇ'nin hükümlerinin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olan kurumsal düzenlemeler, 

sorumluluklar ve geliştirilmesi gereken kapasite belirlenmektedir;  

• Proje belgeleri için kamuoyu istişaresi ve bilgi paylaşımına ve paydaş katılımına yönelik 

mekanizmalar ele alınmaktadır;   

• Sağlık çalışanları ile diğer proje çalışanlarının DSÖ rehberine uygun olarak kendilerini korumaları 

ve enfeksiyonu önlemeleri için, sağlık çalışanları ve diğer proje çalışanlarının iş sağlığı ve 

güvenliği dâhil olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili risk ve etkileri konu almaktadır. 

Tıbbi atıkların yönetimi ile ilgili olarak Hastaneler İçin Atık Yönetim Planı (WMPH) şablonu 

bulunmaktadır.  WMPH şablonu, sağlık tesislerinin faaliyetleri sırasında enfeksiyon kontrolü ve tıbbi atık 

yönetimi uygulamalarına odaklanmakta ve bu yerlerde uyulması gereken uygun tedbirleri içermektedir. 

2. Proje Tanımı  

SSGDP (ana proje) aşağıdaki üç bileşenden oluşmaktadır: 

Bileşen 1: Birincil ve İkincil Korunma 

Proje’nin 1. Bileşeni, BOH’lara ilişkin risk faktörleriyle ilgili farkındalık (hem nüfus hem de sağlık hizmeti 

sunucuları arasında) yaratmayı ve sağlıklı yaşam tarzlarını ve davranış değişikliğini desteklemeyi 

amaçlamaktadır.  Dört yönlü bir yaklaşım izlenir: (i) Ülkede BOH’ların mevcut durumunu (ve hastalık 

yükünü) değerlendirmek ve gelecekte politika yapımına yönelik güçlü kanıtlar temin etmek amacıyla 

BOH’larla ilgili sağlık verilerini güvenilir (ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilir) şekilde değerlendirmek; 

(ii) Yüksek tansiyon, sağlıklı beslenme, aşırı tuz tüketimi, fiziksel aktivite (egzersiz), kilo kontrolü ve 

diyabet konularına odaklanarak, nüfusun ve sağlığa ilişkin insan kaynağının BOH’larla ilgili farkındalığını 

artırmak; (iii) Multi-disipliner bir ekip tarafından yönetilen (sekiz ilde) ve sağlıklı yaşam tarzını 

destekleyecek Sağlıklı Hayat Merkezlerinin güçlendirilmesi suretiyle, somut ve nüfus tabanlı bir müdahale 

stratejisini uygulamak; (iv) BOH ve davranış eğitimine ilişkin standartlaşmış birinci basamak sağlık 

hizmetlerine yönelik hazırlık çalışmalarının bir parçası olarak böbrek hastalığı, kalp-damar hastalığı, 

diyabet ve obezite kontrolüne ilişkin klinik rehberler ve eğitim modülleri geliştirmek.  

Bileşen, danışmanlık hizmetlerini (ulusal kampanyalar gibi), tıbbi ekipmanı ve diğer ekipmanı (bilgi 

teknolojisi (BT) ve uzaktan eğitim ekipmanı gibi), teknik yardımı ve eğitimi finanse edecektir. Mevcut 

Sağlıklı Hayat Merkezi tesislerin küçük çaplı olarak yenilenmesi ve rehabilitasyonu öngörülmektedir; 

ancak bunlara yalnızca küçük boyama işleri ve/veya fiziksel faaliyetlerin yapılmasını mümkün kılmak için 

alanın yeniden düzenlenmesi dâhil olacaktır. Tüm bileşen 1 faaliyetlerine bileşen 3 altında desteklenen 

çalışmalar ve değerlendirmeler eşlik edecektir.  

Alt Bileşen 1: Kronik hastalıklara ve bağımlılığa ilişkin risk faktörleri konusunda ulusal bilinci ve 

davranış değişikliğini artırmak: sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve aşırı tuz tüketimi, hareketsizlik, 

aktif ve pasif sigara kullanımı, alkol tüketimi, genel itibariyle yaşlanma ve madde bağımlılığı. Bu 

alt bileşen kapsamında desteklenen temel faaliyetler şu şekildedir: (i) İhtiyaç olduğunda fiziksel 

aktivite ve egzersiz ekipmanları için yer açmak amacıyla toplum sağlığı merkezlerinde yapılacak 

küçük değişiklikler dâhil olmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bu tür faaliyetlerle ilgili pilot 

çalışmaların yapılması suretiyle fiziksel aktivenin desteklenmesi; (ii) Halka erişim materyallerinin, 

metodolojilerin ve sağlık çalışanları işe vatandaşlara yönelik eğitim materyallerinin geliştirilmesi 

ve uygulanması ve kampanyalar, halka açık etkinlikler, eğitim programları ve sağlık gezileri 

yoluyla ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık 

oluşturulmasının hedeflenmesi; (iii) madde bağımlılığıyla mücadele amacıyla ülke genelinde bir 

kampanya başlatılması ve Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezleri ile Çocuk ve 

Ergen Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinde hizmet sunumuna yönelik 

altyapının güçlendirilmesi. 
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Alt Bileşen 2:  Kaliteli birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek ve tüm 

basamaklardaki çalışmaları izlemek suretiyle, kanserin erken teşhisine yönelik etkili tarama 

yapılmasının sağlanması Bu alt-bileşen kapsamında desteklenen temel faaliyetler şu şekildedir: (i) 

tarama sonrası teşhis merkezlerinin (ikinci düzey tanı) işletilmesi ve bu merkezlerde kapasitenin 

iyileştirilmesi (ii) fiziki ve teknik altyapının geliştirilmesi suretiyle ulusal bir kanser kayıtçılık 

yazılımının uygulamaya konması ve sağlık çalışanlarının bunun kullanımı konusunda eğitilmesi; 

(iii) palyatif bakım konusunda kılavuzlar, standartlar ve eğitim modüllerinin geliştirilmesi. 

Alt Bileşen 3: Sağlık teknoloji değerlendirmesi (STD) kapsamında elde edilen sonuçları 

pekiştirmek için birinci basamak sağlık çalışanlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi ve BOH’lara 

ilişkin olarak daha iyi hizmetlerin uygulamaya konması. Bu alt-bileşen kapsamında desteklenecek 

temel faaliyetler şu şekildedir: (i) Aile Hekimliği Eğitim Programının güçlendirilmesine destek 

verilmesi, mevcut uzaktan eğitim sisteminin altyapı ve donanımının tüm ülkeyi kapsayacak şekilde 

genişletilmesi ve verimlilik ve kapsamı artırmak amacıyla, aile hekimlerine yönelik mevcut yüz 

yüze eğitim modüllerinin uzaktan eğitim yaklaşımına uyarlanması; (ii) Aile hekimlerinin daha 

etkili hizmet ve daha kaliteli bakım sunmalarını sağlamak için, derinlemesine bir iş yükü analizi 

yapılması ve iş prosedürlerinin standart hale getirilmesi. 

Bileşen 2: Kamu Hastanesi Yönetimi ve Operasyonlarının Etkinliğinin Artırılması 

Bu bileşen, iki büyük girişime destek verecektir: (i) teknik yardım ve uygulama desteği yoluyla hastane 

yönetimini ve operasyonlarını güçlendirecek bir program ve (ii) Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü (SYGM) ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun (TKHK) sözleşme ve tesis yönetimi 

bakımından kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle, Sağlık Yatırımları Programına destek verilmesi. Bileşen, 

TKHK’nın mikro düzeyde reformlar oluşturması ve uygulamasına yardımcı olmak amacıyla, geniş çaplı 

teknik yardım sözleşmelerini ve danışmanlık  hizmetlerini finanse edecektir. Bileşen ayrıca, özellikle IT 

ekipmanı olmak üzere, ilgili ekipmanı ve merkezi düzeyde ve tesis düzeyinde yapılan eğitimlerin önemli 

bir kısmını finanse edecektir. 

Alt Bileşen 1: Hastane yönetimi ve klinik operasyonların güçlendirilmesi Bu alt-bileşen, dört farklı 

alanda müdahalelerde bulunmak suretiyle kamu hastanelerinin etkinliğinin artırılmasını 

amaçlamaktadır: (i) klinik mühendislik5, (ii) ilaç ve tıbbi malzeme yönetimi, (iii) klinik bakım 

süreçleri ve (iv) idari ve finansal bilgi sistemleri. Sağlık Bakanlığı, bu dört alanının her birinde (i) 

kamu hastanesi personeline eğitim vermeyi, (ii) ulusal kılavuzlar ve sınıflandırmalar oluşturmayı, 

(iii) kılavuz ve standartların uygulanması konusunda kamu hastanesi ekiplerine destek vermeyi ve 

(iv) bilgi sistemlerini güçlendirmeyi planlamaktadır. 

Alt Bileşen 2: Sağlık tesislerine yönelik mimari ve teknik standartların getirilmesi Sağlık 

tesislerine yönelik mimari ve teknik standartların getirilmesi. Bu alt bileşen kapsamında 

desteklenen temel faaliyetler şu şekildedir: (i) çeşitli profillere sahip sağlık tesislerine yönelik 

(kamu hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri vb.) mimari ve teknik 

standartların geliştirilmesi ve (ii) sağlık tesislerine yönelik olarak geliştirilen standartların 

uygulanmasının desteklenmesi. 

Alt Bileşen 3: SYGM’nin Hazine ve Kalkınma Bakanlığı dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla iş 

birliği halinde KÖİ projelerini yönetme ve idare etme ve sözleşme yönetiminin yasal, finansal, 

operasyonel ve yapısal yönlerine dair kurum içi kapasiteyi geliştirme kapasitesini güçlendirerek, 

SB bünyesindeki Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) programı uygulama birimine teknik destek 

sağlanması. 

Bileşen 3: Genel Sağlık Sektörü İdaresinin Etkililiğinin İyileştirilmesi 

Bu bileşen ilk iki bileşene kolaylık getirir ve uyarlanabilir program ikrazları ile sağlanan daha önceki Dünya 

Bankası desteği üzerine inşa edilecektir. Sağlık sektöründe daha fazla etkinlik ve etkililik sağlamanın kilit 

ön şartlarından biri, politika kararlarına yönelik bilgileri toplama, işleme, doğrulama ve kullanmaya ilişkin 

daha iyi bir sistem kurmaktır. Bu nedenle bu bileşen, tüm düzeylerde daha güvenilir ve konsolide veriler 

 
5 Klinik mühendislik; tıbbi araç ve gereçlerin yönetimi, bakımı, onarımı ve kalibrasyonunun sağlanması anlamına gelir. 
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ve daha etkin, etkili ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmayı amaçlayarak SB’nin izleme ve 

değerlendirme (İ&D) kapasitesinde iyileştirmeler yapılmasının yanı sıra, SB’nin kanıt tabanlı politika 

oluşturma kapasitesinin gelişimini de desteklemektedir. Bu bileşen ayrıca, Türkiye’nin reform deneyiminin 

dünya genelinde paylaşılmasına destek verilmesini içermektedir. 

Alt Bileşen 1: İyi işleyen bir Sağlık Yönetim Bilgi Sistemi (SYBS). Bu, SB’nin kanıt tabanlı 

politika oluşturma ve karar verme kapasitesinin artırılmasını içermektedir. Bu bileşen kapsamında 

desteklenecek temel faaliyetler şu şekildedir: i) Sağlık sektörü performans değerlendirmelerinin 

kurumsallaştırılması ve uluslararası standartlar doğrultusunda sağlık sektörü verilerinin 

uyumlaştırılması; (ii) sağlık verilerinin kalitesini iyileştirmek ve SYBS’lerin ulusal ve uluslararası 

düzeyde birlikte işlerliğini sağlamak üzere, ulusal e-sağlık standartlarının ve mevzuatının 

geliştirilmesi ve benimsenmesi; (iii) mevcut sistemlerden elde edilen güvenilir ve konsolide 

verilerin entegrasyonuna dayanarak, çeşitli düzeylerdeki karar alıcılar için bilgisayarlı karar destek 

sisteminin (SYBS) geliştirilmesi ve uygulanması ve (iv) sağlık hizmet sunum kapasitesini 

iyileştirmek üzere teknik denetim kapasitesinin artırılması ve kanıt tabanlı tıbbi uygulamanın 

(birinci ve ikinci basamaklarda) kullanımının yaygınlaştırılması. 

Alt Bileşen 2: Türkiye’nin Deneyimin Paylaşılması.  Bu alt bileşen kapsamında desteklenecek 

temel faaliyetler, sağlık sektöründeki deneyimlerin (ülkeye özgü analizler ve eğitimler dâhil) 

paylaşılmasına ve SDP ürünlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik bir modelin geliştirilmesini 

içermektedir. 

Alt Bileşen 3: Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesinde (STD) Kapasite Oluşturulması Sağlık 

Teknoloji Değerlendirmesi (STD) Kapasitesinin Geliştirilmesi. Bu alt bileşen kapsamında 

desteklenecek temel faaliyetler, STD stratejisinin ve ilgili yasal dokümanların hazırlanmasını 

içermektedir. 

Alt Bileşen 4: Proje Yönetimi. Proje Yönetimi. PYDB esasen; satın alma, tediye ve fidüsyer 

düzenlemeleriyle Proje kapsamında kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmenin yanı sıra 

Bakanlığın diğer birçok birimleriyle projenin koordinasyonundan sorumlu olacaktır. 

2.1. Yeniden yapılandırmanın birinci aşamasında Proje Bileşenlerine getirilen değişikliklere ilişkin 

açıklamalar  

Her bir bileşen için yapılan revizyonlar aşağıdaki gibidir:  Bunlar, eklenen veya vazgeçilen faaliyetleri ve 

bütçe ayarlamalarını içermektedir: 

Bileşen 1 - Birincil ve İkincil Korunma 

Palyatif bakıma yönelik eğitim modüllerinin, rehberlerin ve standartların geliştirilmesi: Palyatif bakım 

faaliyetlerinin sorumluluğu Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Dolayısıyla bu 

faaliyetler artık ulusal bütçe kapsamında finanse edilecektir; bu nedenle Proje kapsamından 

çıkartılacaklardır. 

Mevcut iş yükünün analiz edilmesi suretiyle aile hekimleri tarafından sağlanan hizmet sunumunun ve bakım 

kalitesinin iyileştirilmesi: SB, aile hekimlerine yönelik performansa dayalı ödeme modellerinin geliştirilme 

süreci sonuçlandırılana kadar herhangi bir iş yükü analizi yapmamaya karar vermiştir. Dolayısıyla bu alt 

bileşen kapsamında yer alan bu faaliyetten vazgeçilmiştir. 

Bileşen 2 - Kamu Hastanelerinin Yönetiminin Etkinliğinin Artırılması 

Çeşitli profillere sahip sağlık tesislerinin mimari ve teknik standartlarının geliştirilmesi: SB, sağlık 

tesislerinin mimari ve teknik standartlarını iyileştirmek için geniş kapsamlı KÖİ programının uygulaması 

çerçevesinde kazanılan deneyimlere istinat edecektir. Dolayısıyla bu faaliyetler Proje kapsamından 

çıkartılacaklardır. 

Simülasyon destekli eğitimler ve uygulamalar: Bu bileşen kapsamında; kamu hastanelerinde özellikli sağlık 

hizmeti sunumunu artırmanın yanı sıra özellikli sağlık iş gücü teminini artırmak için, eğitim merkezlerine 

yapılan yatırımların yerini, simülasyon destekli eğitim merkezleri almıştır. 



7 
 

KÖİ izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması: SB, planlamadan ihaleye, yatırıma ve yönetime KÖİ 

süreçlerinin ve sözleşmelerinin takibini kolaylaştıracak yeni bir izleme ve değerlendirme sistemi için 

danışmanlık hizmetleri almayı planlamaktadır. Dolayısıyla bu alt bileşen, Projenin 2. bileşeni kapsamına 

eklenmiştir. 

Bileşen 3 - Genel Sağlık Sektörü İdaresinin Etkinliğinin Artırılması (başlangıçta: 43,60 milyon ABD 

Doları; revize: 47,63 milyon ABD Doları) 

Tüm SB birimlerinin süreç haritalaması: SB’nin organizasyon yapısı önemli ölçüde yeniden 

yapılandırıldığı için; Strateji Geliştirme Başkanlığı, SB uygulayıcı birimlerinin iş akış diyagramlarını 

hazırlamak üzere yeni bir faaliyet başlatmıştır. Politika kararları için bilgi toplama, işleme, doğrulama ve 

kullanma konusunda daha iyi bir sistemi kurumsallaştırmak için bileşen 3'e bu faaliyet eklenmektedir. 

2.2. Yeniden yapılandırmanın ikinci aşamasında Proje Bileşenlerine getirilen değişikliklere ilişkin 

açıklamalar  

PGH Revizyonu Projenin PGH'si şu şekilde revize edilmiştir; "Bu Projenin amacı seçilen BOH’lara karşı 

birincil ve ikincil korunmanın iyileştirilmesi, kamu hastanesi yönetiminin etkinliğinin artırılması, SB’nin 

kanıta dayalı politika oluşturma kapasitesinin artırılması ve SB'nin COVID-19'un neden olduğu tehdidi 

kontrol etme ve bu tehdit ile mücadele etme kapasitesinin güçlendirilmesidir". 

Yeni Proje bileşeninin oluşturulması (Bileşen 4). Sağlık Bakanlığının Proje'ye yeni bir bileşen olarak 

dâhil edilen COVID-19'a müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi. Bu bileşen kapsamında aşağıdaki 

faaliyetler finanse edilecektir: (i) COVID-19'un tedavisi için gerekli olan ilaçlar ve ekipmanlar; (ii) Sağlık 

Bakanlığının (SB) Ankara'daki aşı araştırma ve üretim merkezi ile İstanbul'daki araştırma merkezleri için 

belirli ekipman (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM)); (iii) bireysel danışmanların işe alınması; ve (iv) 

aşı araştırma ve üretim personeline yönelik Biyogüvenlik Düzey 2, 3 ve 4 konusunda eğitim faaliyetleri." 

Gerek COVID-19 salgınına müdahale kapsamında bu bileşenin zamanında yerine getirilmesini 

desteklemek gerekse de IPF Borçluları için Dünya Bankası'nın Satın Alma Düzenlemeleriyle (Temmuz 

2016 tarihli, Kasım 2017 ve Ağustos 2018'de revizesi gerçekleşen) uyumu sağlamak üzere Bileşen 4 

kapsamına dâhil etmek üzere belirli satın alma uygulamaları tasarlanmıştır. Satın Alma Strateji Belgesi 

revizyon sürecindedir ve Dünya Bankası kurallarına göre revize edilecektir: 

Bileşen 4'ün finansmanı için fonların yeniden tahsisi. Yeni COVID-19 bileşenine yönelik olarak kredi 

gelirlerinin ve daha önce tahsis edilmeyen kategoride bulunan tutarın yeniden tahsisi (Avro cinsinden) 

gerçekleştirilecektir.  

Kapanış tarihinin ertelenmesi. Kapanış tarihi 30 Haziran 2021'den 31 Aralık 2021'e ertelenmiştir.  Bu 

ertelenmeyle birlikte, baştaki kapanış tarihinden toplamda 18 ay olmak üzere kapanış tarihi iki defa 

ertelenmiştir.  

Projenin Sonuç Çerçevesinin revizyonu. Proje kapsamındaki bazı PGH göstergeleri ile Ara Sonuç 

göstergeleri revize edilmiştir. Bu revizyonun nedenleri, (i) Sağlık Bakanlığının 2019-2023 Stratejik 

Planı'ndaki hedeflerle bu göstergeleri uyumlu hale getirmek; (ii) göstergelerinin ölçümünü daha iyi 

yapabilmek ve belirli Proje bileşenlerinin ilerleme durumunu daha iyi yansıtabilmek; ve (iii) yeni bileşen 

kapsamındaki ilave PGH ve IR göstergelerini dâhil etmektir.  

SSGDP, Dünya Bankası'nın koruma politikaları kapsamında hazırlanmıştır. Baştaki Proje herhangi bir 

altyapı yatırımını finanse etmediği için projenin uygulama dönemindeki hizmetlerin Banka'nın koruma 

politikalarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak üzere danışmanlık hizmetleri için şartnameler 

geliştirilmiştir. Bu nedenle, Proje İP 4.01'e göre "C" kategorisi altında değerlendirilmiştir. Bununla birlikte; 

yeniden yapılandırma ile birlikte yeni bileşen İP 4.01'i de tetiklemekte ve projeyi "C" kategorisinden "B" 

kategorisine yükseltmektedir 

 

2.3. Yeniden yapılandırmanın Üçüncü aşamasında Proje Bileşenlerine getirilen değişikliklere ilişkin 

açıklamalar  
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PGH Revizyonu. PGH ve proje bileşenleri aynı kalacaktır. Sağlık Bakanlığı uygulayıcı kurum olmaya 

devam edecektir. PGH ve Ara Sonuç Göstergeleri aynı kalacak, ancak hedefler kapanış tarihindeki 

değişikliği yansıtacak şekilde revize edilecektir. 

Kapanış tarihinin uzatılması: Kapanış tarihi, Aralık 2021'den 31 Aralık 2023'e 24 ay uzatılacaktır. Bu 

uzatma ile birlikte, başlangıçtaki kapanış tarihinden toplamda 43 ay olmak üzere, kapanış tarihi üç defa 

uzatılmıştır. Uygulama takviminde ve tediye tahminlerinde değişiklikler buna göre yapılmıştır.  

Proje Bileşenleri: Bu yeniden yapılandırma kapsamında proje bileşenlerinde herhangi bir değişiklik 

yapılmayacaktır. Her bileşen kapsamında finanse edilen hedefler, bütçe tahsisleri ve faaliyetler aynı 

kalacaktır. Her bileşen kapsamında birçok faaliyet hâlihazırda tamamlanmışken; COVID-19 krizi nedeniyle 

ertelenen diğer faaliyetler, bu yeniden yapılandırma kapsamında tamamlanmaya devam etmektedir. 

 

2.4. Dördüncü Bileşen Kapsamındaki Alt Projelerin Açıklamaları 

Ana Projenin yeni bileşeni kapsamındaki kilit faaliyetler, (i) Ankara Aşı Üretim Merkezinin ekipmanının 

alımı ve kurulumu ile (ii) IDEA ekipmanının alımı ve kurulumudur. 

Ankara Aşı Üretim Merkezinin ve İstanbul İDEA'nın durum özeti aşağıda yer almaktadır. 

İstanbul IDEA: Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 

sınırları içerisinde bulunan IDEA'da COVID-19 pandemisi süresince aşı ve serum deneylerini yapmak için 

biri Hayvan Biyogüvenlik Seviyesi 2 (ABSL2) bir diğeri de Hayvan Biyogüvenlik Seviyesi 3 (ABSL3) 

olmak üzere iki ayrı laboratuvar kurulacaktır. İstanbul'daki laboratuvarlar IDEA'nın sorumluluğunda olacak 

ve IDEA da doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilecektir. IDEA'daki 

laboratuvarlar hakkındaki ayrıntılar, EK VII - IDEA'daki BSL2 ve BSL3 Laboratuvarları için Çevresel ve 

Sosyal Yönetim Planında verilmiştir. 

Ankara Aşı Üretim Merkezi: Sağlık Bakanlığı tarafından (i) bir aşı üretim merkezi, (ii) bir deney hayvanı 

üretim merkezi ve (iii) bir ABSL 3 seviye laboratuvar içeren bir kompleks inşa edilecektir.  

Ankara Aşı Üretim Merkezinin, aşağıdakileri içeren 12 ana binadan oluşması teklif edilmektedir: 

1. Deney Hayvanları Üretim/Test Binası (Akrep, Balık, Rat, Yılan, Tavşan Ve Fare) 

2. Immunserum Purifikasyon/Dolum Binası (Aşı Etiketleme Saklama ve Sevkiyat, Ampul Dolum, 

Ampul Sterilizasyon, Liofilizasyon ve Vial Kapşon, Sterilizasyon, Purifikasyon, Proses Kontrol 

Laboratuvarı) 

3. Antijen-Antiserum Diagnostik Ürün/Kalite Kontrol Laboratuvari Üretim Binasi (Canlı Virüs ve 

Bakteri Aşı Kalite Kontrol Laboratuvarları, Kuduz Aşı Kalite Kontrol Laboratuvarı, Sterilizasyon, 

Araştırma ve Biyolojik Kontrol Laboratuvarları ve diğer üniteler) 

4. Aşı - Antijen Üretim Binasi (Numune Alma, Numune Saklama/Ret, Distile Su, Tetanoz-Hepatit A- 

Difteri ve Kuduz Aşısı Üretimi) 

5. İdari Bina (Depolar, Güvenlik, Yemekhane, İdari Ofis) 

6. Araştırmacı Binası 

7. Trafo Teşhin Merkezi Binasi 

8. Güvenlik Binası 

9. At Deney Hayvani Üretim Binasi 

10. Küçük Baş - Kanatlı Deney Hayvanı Üretim Binası   

11. Maymun-Domuz Deney Hayvanı Üretim Binası 

12. Yem Deposu Binası 

Ankara Aşı Üretim Merkezinin inşaatı, DB ikrazı kapsamında finanse edilmeyecek olup ilgili finansman 

SB bütçesinden tertip edilecektir. Proje, iyi uygulama örneği olarak Koruma Önlemleri politikaları 

kapsamında olsa da/olmaya devam etse de; Ankara Aşı Üretim Merkezinin Ç&S belgeleri, Banka'nın yeni 

ÇSÇ'sinin bir dizi önemli ve ilgili ilke ve unsurunu içerecektir. Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal 

Çerçevesi (ÇSÇ) uyarınca, Ankara Aşı Üretim Merkezinin inşası ve işletilmesine ilişkin çevresel ve sosyal 

risklerin, yukarıda belirtildiği üzere, Dünya Bankası ÇSÇ belgesi uyarınca "Önemli" riskli olarak 
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sınıflandırılması önerilmektedir. Bu nedenle, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Yeniden Yerleşim 

Eylem Planı (YYEP) (ÇSED çalışmaları sırasında belirlenecektir) ve Paydaş katılım Planı (PKP) ile alt 

yönetim planları dâhil olmak üzere Bankanın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi ve Türkiye mevzuatları 

uyarınca, ayrıntılı bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) yapılması gerekmektedir. Ankara 

Aşı Üretim Merkezinin ÇSED çalışması için İş Tanımı Ek IX'da verilmiştir. 

2.5 Projede Kapsamındaki Biyogüvenlik Seviyesi Laboratuvarları ile Aşı Üretim Merkezine Dair 

Açıklama 

BSL–2 (İstanbul) 

Biyogüvenlik seviyesi sağlığı orta düzeyde tehdit eden insan hastalıklarıyla bağlantılı olan ajanlarla çalışan 

laboratuvarları kapsamaktadır (ör, patojenik veya bulaşıcı organizmalar). Bir BSL-2 laboratuvarında 

çalışılan tipik ajan örnekleri arasında at ensefaliti virüsleri ve HIV ile Staphylococcus aureus (stafilokok 

enfeksiyonları) bulunmaktadır. 

BSL-2 laboratuvarları, BSL-1 laboratuvarları ile aynı standart mikrobiyal uygulamaları sürdürmektedir, 

ancak aynı zamanda yukarıda bahsedilen mikropların potansiyel riski nedeniyle de gelişmiş tedbirler 

içermektedir. BSL-2 laboratuvarlarında çalışan personelin, ciltte kesikler ve diğer yarıklar gibi 

yaralanmaların yanı sıra yutma ve mukoza zarına maruz kalmalarını önlemek için çok daha fazla dikkatli 

olması beklenmektedir. 

BSL 1'den beklentilere ek olarak, BSL 2 laboratuvar ortamında aşağıdaki uygulamalar gerekmektedir: 

• Laboratuvarlar önlükleri ve eldivenleri dâhil olmak üzere uygun olan kişisel koruyucu donanım 

(KKD) giyilmelidir. Gereken hâllerde, koruyucu gözlük ve yüz siperliği de takılmalıdır. 

• Aerosollerden veya sıçramalardan dolayı enfeksiyona neden olabilecek tüm prosedürler, biyolojik 

güvenlik kabini (BGK) içerisinde gerçekleştirilmektedir. 

• Uygun bertaraf için bir otoklav veya alternatif bir dekontaminasyon yöntemi mevcuttur. 

• Laboratuvarın otomatik kapanan, kilitlenebilir kapıları vardır. 

• Bir lavabo ve göz duşu istasyonu hazır bulundurulmalıdır. 

• Biyolojik tehlike uyarı işaretleri 

• Hayvan tesisine erişimin kısıtlı olması; 

• Çalışanlar, hayvan tesisi prosedürleri, enfekte hayvanların idaresi ve patojenik ajanların kullanımı 

konusunda özel eğitime sahip olmalıdır. 

• Çalışanlar, potansiyel tehlikeler, mikrobiyolojik ajanlar, hayvan kullanımları ve yetiştiricilik 

prosedürleri konusunda yeterli bilgiye sahip kişilerce denetlenmelidir; ve  

• Enfekte malzemelerin kullanımını içeren ya da aerosollerin ya da sıçramaların meydana 

gelebileceği prosedürler, BGK'de ya da diğer fiziksel muhafaza ekipmanı kullanılarak 

gerçekleştirilmelidir. Bulaşıcı ajanlara, hayvanlara ve kontamine ekipmana maruziyeti azaltmak 

için uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Çalışan iş sağlığı programlarının 

uygulanması dikkate alınmalıdır. 

 

Bir BSL-2 laboratuvarına erişim, bir BSL-1 laboratuvarına erişimden çok daha fazla kısıtlayıcıdır. 

Dışarıdaki personelin veya yüksek kontaminasyon riski olanların iş yapılırken girmesi genellikle 

kısıtlanmaktadır. 

ABSL2, ABSL1'in uygulamaları, prosedürleri, muhafaza ekipmanı ve tesis gereksinimlerine 

dayanmaktadır. ABSL-2, insanlara özgü hastalıklarla bağlantılı ajanlarla enfekte edilen laboratuvar 

hayvanlarını içeren çalışmalar için uygundur ve personel ve çevre açısından orta derecede risk teşkil 

etmektedir. Ayrıca deri içi ve mukoza zarı maruziyetinin yanı sıra yutma kaynaklı tehlikeleri de ele 

almaktadır. 

BSL-3 (İstanbul ve Ankara) 

https://www.cdc.gov/training/quicklearns/biosafety/
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Yine, önceki iki biyogüvenlik seviyesinin temeli üzerine kurulan bir BSL-3 laboratuvarı, tipik olarak ya 

yerli ya da yabancı olan ve soluma yoluyla ciddi ya da potansiyel olarak ölümcül hastalığa neden olabilecek 

mikroplar üzerinde çalışmayı içermektedir. Bir BSL-3'te çalışılan mikrop örnekleri şunları içermektedir: 

Sarıhumma, Batı Nil virüsü ve tüberküloza neden olan bakteriler. 

Hayvanlara ve araştırmaya yönelik Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL-3/ABSL-3) muhafaza laboratuvarları, 

tasarlaması ve işletimi en zor laboratuvarlardır. İlk işletimden önce ve sonrasında yıllık olarak ya da 

program değişikliğinden, renovasyon ya da laboratuvar işletim ortamını etkilemesi muhtemel kritik 

HVAC/egzoz sistemi bileşenlerinin (özellikle fanlar, hava valfleri ya da fan motorları) yenilenmesinden 

sonra sertifikalandırılmalıdır.  

Laboratuvar sertifikasyonu, tüm güvenlik özelliklerinin ve laboratuvarla bağlantılı süreçlerin (mühendislik 

kontrolleri, kişisel koruyucu ekipman, bina ve sistem bütünlüğü, standart işletim prosedürleri (SİP) ile 

dokümantasyon ve kayıt tutma sistemleri gibi idari kontroller) sistematik incelemesidir.  Bu geçerleme, 

laboratuvar işlemleri ve biyozararlı malzemelerin kullanımı ile bağlantılı riskleri asgariye indirmeye 

yönelik tüm makul tesis kontrollerinin ve sağduyulu uygulamaların, mümkün olduğu kadarıyla, yürürlükte 

olmasını sağlamaktadır. BSL-3 tesislerinin başlangıçtaki ve yıllık sertifikasyon sürecinin standardizasyonu, 

doğru ve düzenli bakım sağlayan ve SİP'lerin kullanımının insanları ve hayvanları, çevreyi ve araştırma 

bütünlüğünü koruduğunu gösteren hesap verebilirlik imkânı sunacaktır. 

Mikroplar o kadar ciddidir ki, çalışma genellikle sıkı bir şekilde kontrol edilmekte ve uygun devlet 

kurumlarınca kaydedilmektedir. Laboratuvar personeli de tıbbi gözetim altındadır ve üzerinde çalıştıkları 

mikroplara karşı aşı olabilirler. 

BSL-3 laboratuvarları kapsamındaki yaygın gereklilikler arasında şunlar bulunmaktadır: 

• Standart kişisel koruyucu donanım giyilmelidir ve solunum cihazı kullanmak gerekebilir 

• Sıklıkla, ameliyat önlüğü, cerrahi kıyafet veya tulum gereklidir 

• Mikroplar üzerinde yapılan tüm çalışmalar uygun BGK'da gerçekleştirilmelidir 

• Çıkışın yanında fotoselli lavabo ve göz duşu bulunmalıdır 

• Laboratuvara temiz alanlardan potansiyel olarak kontamine alanlara doğru hava çekmek için 

sürekli yönlü hava akışı (Egzoz havası yeniden dolaştırılamaz) 

• Ana bina koridorlarından uzakta bulunan otomatik kapanan kitlenebilir kapılar 

• Hayvan tesisine erişimin kısıtlı olması; 

• Çalışanlar, hayvan tesisi prosedürleri, enfekte hayvanların idaresi ve öldürme potansiyeli olan 

ajanların kullanımı konusunda özel eğitime sahip olmalıdır. 

• Çalışanlar, potansiyel tehlikeler, mikrobiyolojik ajanlar, hayvan kullanımları ve yetiştiricilik 

prosedürleri konusunda yeterli bilgiye sahip kişilerce denetlenmelidir; ve  

• Enfekte malzemelerin kullanımını içeren ya da aerosollerin ya da sıçramaların meydana 

gelebileceği prosedürler, BGK'de ya da diğer fiziksel muhafaza ekipmanı kullanılarak 

gerçekleştirilmelidir. Bulaşıcı ajanlara, hayvanlara ve kontamine ekipmana maruziyeti azaltmak 

için uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Çalışan iş sağlığı programları uygulanmalıdır. 

• BSL-3 laboratuvarlarına erişim sürekli olarak kısıtlı ve kontrol altında tutulmaktadır. 

ABSL3, yerli ya da egzotik ajanlarla, aerosol iletimi potansiyeli olan ajanlarla ve ciddi ya da öldürme 

potansiyeli olan hastalıklara neden olan ajanlarla enfekte olan laboratuvar hayvanlarıyla yapılan çalışmalar 

için uygun uygulamaları içermektedir. ABSL3, ABSL2'nin standart uygulamaları, prosedürleri, muhafaza 

ekipmanı ve tesis gereksinimlerine dayanmaktadır. ABSL3 laboratuvarı, özel mühendislik ve tasarım 

özelliklerine sahiptir. 

Farklı biyogüvenlik seviyesine sahip laboratuvarlarda geçerli olan farklı güvenlik gerekliliklerine uymak, 

laboratuvar ortamında mikroplar üzerinde çalışan herkes için zorunludur. 

Tablo 1: Laboratuvarlar Arasındaki Farklılıkların Özeti 

 
Biyogüvenlik Seviyesi BSL-1 BSL-2 BSL-3 BSL-4 
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Açıklama 

• Muhafaza yok 

• Tanımlanmış 

organizmalar 

• Hastalığa neden 

olma olasılığı düşük 

 

• Muhafaza mevcut 

• Orta Derecede Risk 

• Değişen şiddet 

düzeyinde hastalık 

 

• Yüksek düzeyde 

muhafaza mevcut 

• Aerosol bulaşı 

• Ağır/ölümle 

sonuçlanması 

muhtemel hastalık 

 

• Maksimum düzeyde 

muhafaza mevcut 

• "Egzotik", Yüksek 

Riskli Ajanlar 

• Hayatı tehdit eden 

hastalık 

 

Örnek Organizmalar E.Coli 
Influenza, HIV, Lyme 

Hastalığı 
Tüberküloz Ebola Virüsü 

Patojen Türü 

Personel ve çevre için 

minimum düzeyde 

olası tehlike arz eden 

ajanlar 

İnsan hastalıklarıyla 

ilişkili olan ve 

personel ve çevre için 

orta derecede tehlike 

oluşturan ajanlar 

Yerli veya egzotik 

ajanlar, aerosol bulaş 

riski teşkil eden 

ajanlar ve ağır veya 

ölümle sonuçlanması 

muhtemel hastalıklara 

neden olan ajanlar 

Aerosol bulaşı 

kaynaklı laboratuvar 

enfeksiyonu ve hayatı 

tehdit eden hastalık 

riski teşkil eden 

tehlikeli ve egzotik 

ajanlar 

Kaynak: DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu (2004) 

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılında hazırlanan Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu, BSL2 ve 

BSL3 laboratuvarları için kullanılmaktadır6. 

Aşı Üretim Merkezi (Ankara) 

COVID-19 pandemisinin dünya ülkelerine öğrettiği en önemli derslerden biri, pandemiden korunmada en 

önemli yöntem olan aşının, -bilim insanları tarafından mümkün olan en kısa sürede üretilmiş olmasına 

rağmen- tüm insanlığa yetecek miktarda üretilememesinden kaynaklanan zorluktur. Dünya Sağlık Örgütü 

verilerine göre, bugün COVID-19 salgını sırasında aşı geliştirmek için çalışan 200'den fazla grup vardır. 

Aşı üretimine ilişkin İyi Üretim Uygulamalarının olması nedeniyle, ülkelerde hâlihazırda mevcut bulunan 

aşı üretim tesislerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de insanlarda kullanılacak aşıların üretilmesine 

ilişkin İyi Üretim Uygulamaları gerekliliklerine uygun üretim tesisi bulunmamaktadır. Ankara'da yapılması 

planlanan aşı üretim tesisi, sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp diğer ülkelerin 

vatandaşlarının ihtiyaçlarına da katkıda bulunabilecek aşı üretimini gerçekleştirebilir. 

İnsanlarda kullanılacak olan bir aşı için sadece 4 farklı adım bulunmaktadır. İlk adım laboratuvar adımıdır. 

Bu adımda aşının geliştirileceği ajanın özellikleri belirlenir. İkinci adım deney hayvanları aşamasıdır. Bu 

aşamada zararsızlık ve etkinlik çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Üçüncü aşama, insanlarda 

gerçekleştirilen faz çalışmalarını kapsamaktadır. Aşının zararsızlığı ve etkinliği gönüllüler üzerinde 

denenmektedir. Son adım ise aşının büyük miktarlarda üretileceği ve insanlarda kullanıma sunulacağı 

üretim aşamasıdır. İkinci aşama aşı geliştirmede kritik öneme sahiptir çünkü laboratuvarda geliştirilen 

aşının ilk doğrulaması deney hayvanları üzerinde yapılmaktadır. Bu aşama, COVID-19 vakasında olduğu 

gibi canlı virüsü kullanarak deney hayvanlarında aşının etkinliğini çalışmayı gerekli kıldığından hayvan 

deney çalışmasına imkân veren BSL3 güvenliğine sahip laboratuvarlara olan ihtiyaç artmaktadır. Şu anda 

Türkiye'de üniversitelerde ve kamu kurumlarında aktif olan toplamda 9 BSL3 laboratuvarı olmasına 

rağmen yalnızca bunlardan 3'ünün deney hayvanları çalışması yapma fırsatı ve izni vardır. Öte yandan, söz 

konusu 3 laboratuvardaki deney hayvanları yalnızca fare, kobay faresi ve hamster gibi küçük hayvanlarla 

çalışmaya uygundur. Ancak DSÖ, COVID-19 ile mücadele kapsamında gerçekleştirilecek aşı çalışmaları 

için insanlara en uygun hayvan modellerinin gelincikler ve maymunlar olduğunu bildirmiştir. Bu hayvan 

türlerinin boyutları ve yaşam koşulları göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'de aktif olarak çalışan 9 

BSL3 laboratuvarının hiç biri bu koşullara uygun şartları sağlamamaktadır. Bu nedenle, hem COVID-19 

hem de gelecekteki diğer salgınlar için deney hayvanlarının (maymun, gelincik, domuz ve benzeri 

büyüklükteki) olduğu bir ABSL3 laboratuvarına acil ihtiyaç vardır. Ayrıca, şu anda Türkiye'de 10 farklı 

grup tarafından yürütülen 12 farklı aşı geliştirme çalışması bulunmaktadır.  Bu çalışmalardan bazıları, BSL2 

laboratuvarlarında deney hayvanı çalışma aşamasını tamamlamıştır ve BSL3 laboratuvarlarında canlı virüs 

 
6  https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf?ua=1 

https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf?ua=1
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deneyi aşamasına gelmiştir. Bu projede planlanan ABSL3 laboratuvarının hızlı şekilde tamamlanması, söz 

konusu çalışmalar için hayati önem arz etmektedir. ABSL3 ile aynı yerde planlanan ABSL2 laboratuvarı 

da, yine aynı amaçla çalışacaktır. ABSL3 laboratuvarı ile gelincik ve maymun gibi deney hayvanları için 

yaşam alanı içerecek ABSL2 laboratuvarında gerçekleştirilecek çalışmalara geçmeden önce 

gerçekleştirilmesi gereken ön çalışmalar aynı zamanda bu hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan 

moleküler, serolojik ve virolojik testler için de gereklidir. 

 

3. Politika Çerçevesi, Yasal ve Düzenleyici Çerçeve 

Çevresel ve Sosyal Değerlendirme için Ulusal Düzenleyici Çerçeve   

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: Anayasa'nın 56. maddesine göre "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir 

çevrede yaşama hakkına sahiptir.  Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını  korumak ve çevrenin kirlenmesini 

önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 

sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, iş birliğini gerçekleştirmek 

amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve 

özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık 

hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir". 

Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname7:  

Kararname 10/7/2018 tarih ve 30474 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle, kararnamenin 12. Bölümünde (Madde 352) Sağlık 

Bakanlığının Görevleri:  

(1) Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak 

amacıyla, Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, 

hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapmak, b) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici 

sağlık hizmetlerinin yürütmek, c) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini 

önlemek, ç) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek, d) Sağlık hizmetlerinde kullanılan 

ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve 

yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasaya sunulması, 

halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak, e) İnsan gücünde ve maddî 

kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını 

sağlamak ve bütün paydaşlar arasında iş birliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve 

verimli hizmet sunumunu sağlamak, f) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından 

açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak, g) 

Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen diğer görevleri yapmak; 

(2) İlaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın teklifi üzerine Başbakanlık tarafından 

belirlenir. 

Ulusal Pandemi Planı: Ulusal Pandemi Planı 2006 yılında Türkiye'de influenza pandemisine hazırlık 

amacıyla yayımlanmıştır. Plan, DSÖ'nün yönetmelikleri ve tavsiye kararlarına uygun olarak 2009 yılında 

Influenza A salgını sırasında edinilen deneyimler ışığında süreç içerisinde güncellendikten sonra 

"Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı" olarak nihai hale getirilmiştir.  Pandemik İnfluenza Ulusal 

Hazırlık Planı, Sağlık Bakanlığının Kamu Sağlığı Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda diğer kurum ve 

kuruluşlarla iş birliği halinde hazırlanmıştır. Plan, 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak Resmî 

Gazete'de yayımlanmıştır. Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı, hazır bulunması gereken asgari 

unsurların bir özetini sunmak ve optimal hazırlık düzeyine ulaşmak için  hazırlanmıştır. Plan, kamu 

 
7 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin adı, 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

25'inci maddesi ile "Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak 

değiştirilmiştir. 
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hizmetlerinin devamlılığını güvence altına almayı ve pandemi türünün yayılımını, pandemi hastalarının 

sayısını, hastalık nedeniyle yatan hastaların ve ölüm sayısını ve pandeminin neden olduğu sosyoekonomik 

yükü azaltmayı amaçlamaktadır.  Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı ile uyumlu olarak, illerden "İl 

Pandemik İnfluenza Hazırlık ve Eylem Planlarını" üretmeleri talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, 81 

İl Sağlık Müdürlüğü taslak "İl Pandemik İnfluenza Hazırlık ve Eylem Planları"nı hazırlamıştır. Komite, bu 

planları değerlendirmiştir ve illerden il bazında verilen geri bildirimlere uygun olarak hazırlıklarını 

tamamlamalarını istemiştir.  Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı, Pandemik İnfluenza için 

hazırlanmış olsa da bu plan İnfluenza'ya benzer olarak damlacıklarla bulaşan solunum yolu virüsünün 

neden olduğu yeni Koronavirüs Hastalığına (COVID-19) da uyarlanabilmektedir. 8 

COVID-19 Risk Değerlendirme ve COVID-19 Rehberi: 22 Ocak 2020 tarihinde COVID-19 Bilim 

Kurulu " COVID-19 Risk Değerlendirmesi" gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, aynı toplantıda "COVID-19 

Rehberi ve Vaka Bilgi Formu" hazırlanmıştır. "COVID-19 Hastalığı Rehberi"nde enfeksiyon hakkında 

genel bilgiler, vaka tanımları ve vaka yönetimi, enfeksiyon kontrol ve izolasyon, hasta bakımı ve tedavi 

hakkında bilgiler bulunmaktadır. Rehberde aynı zamanda COVID-19 vakalarının bulunduğu ülkelere 

seyahat edecek kişilere yönelik bilgiler de mevcuttur.  Bu rehber, ülke çapında şüpheli vakalar hakkında 

standart bir yaklaşım oluşturmuştur. Rehberin ilk taslağı 24 Ocak 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Bilimsel 

gelişmeleri ve DSÖ'nün rehber bilgilerini/tavsiyelerini müteakip COVID-19 posterleri, broşürleri, sıkça 

sorulan sorular ve algoritmalarla birlikte rehber sürekli Sağlık Bakanlığının internet sitesi üzerinden 

güncellenip yayımlanmaktadır.9 17 Kasım 2020 tarihine kadar rehberdeki en son güncelleme 4 Kasım 2020 

tarihinde yapılmıştır.  

Türkiye'nin COVID-19'a Hızlı Müdahale Planları, DSÖ'nün pandemik influenza stratejik eylem planı ile 

uyumludur (DSÖ, 2007). Plan, insan sağlığı ile ilgili dört temel alana yoğunlaşmaktadır: (a) insan 

enfeksiyonlarıyla ilişkili yüksek riskli davranışların azaltılması, (b) insan vakalarının tespitinin, 

araştırılmasının ve raporlanmasının geliştirilmesi, (c) yeni görülen bir pandemik virüsün kontrol altına 

alınması için erken uyarı sisteminin güçlendirilmesi ve (d) pandemiye hazırlıklı olma durumunun 

artırılması. Bu proje kapsamında desteklenecek müdahaleler; DSÖ eylem planının (b), (c) ve (d) maddeleri 

ile uyumludur. 

Ulusal Çevre Mevzuatı: Türkiye'nin çevre yönetmelikleri, ulusal ve uluslararası girişim ve standartlara 

uygun olarak geliştirilmiş olup bazıları Türkiye'nin katılım öncesi çabaları kapsamında AB Direktifleriyle 

uyumlaştırılmak üzere yakın zamanda revize edilmiştir.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) çevrenin 

korunması ve sürdürülebilir kalkınma ve doğal kaynakların yönetimi için benimsenen politikaların 

uygulanmasından sorumlu olan kurumdur. 

1983 yılında yürürlüğe giren Türkiye Çevre Kanunu (2872 sayılı Kanun, Kabul Tarihi: 1983) çok geniş bir 

kapsamda çevre konularını ele almaktadır. Çevre Kanunu'nu yöneten temel ilkelere göre ve Anayasa'da 

belirtildiği şekilde, vatandaşların ve devletin çevre koruma sorumluluğu vardır.  Çevre Kanunu ve 

yönetmeliklerini tamamlayıcı nitelikteki diğer kanunlar da çevrenin, kaynakların ve kültürel ve doğal 

varlıkların korunması; kirliliğin önlenmesi ve kontrolü; kirliliğin önlenmesine yönelik tedbirlerin 

uygulanması; sağlık, güvenlik ve iş gücü konularını yönetmektedir (bkz. Ek IV). 

Türkiye Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği: Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği ilk kez 7 Şubat 1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 

yürürlüğe girmiştir.  Yayımlandığı tarihten itibaren ilk yönetmelik üzerinde birkaç defa tadil yapılmıştı ve 

ÇED yönetmelikleri 2008 ve 2013 yıllarında yayımlanarak önceki yönetmelikleri ilga etmiştir.  En sonuncu 

ÇED Yönetmeliği, 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup 2013 tarihli 

ÇED'i ilga etmiştir. ÇED Yönetmeliği büyük oranda AB ÇED Direktifi ile uyumludur. Türkiye ÇED 

prosedürünün ilgili önemli adımları tarama, kamuoyu istişaresi, kapsam belirleme, bilgi paylaşımı ve 

gözetimdir.  ÇED Yönetmeliği projeleri iki kategoriye ayırmaktadır: (i) Ek I projeleri; önemli potansiyel 

 
8 Türk Tıp Bilimleri Dergisi, COVID-19 Salgın Kontrolü, T.C. Sağlık Bakanlığı Örneği, Demirbilek ve ark., Çevrimiçi 

kabul/yayımlanma tarihi: 18.04.2020 
9 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66393/covid-19-salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html 

 

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66393/covid-19-salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
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etkileri olan ve ÇED gerektiren projelerdir. (ii) Ek II projeleri ise çevre üzerinde önemli etkileri olma 

ihtimali olan projelerdir.  

Madde 4 uyarınca, ÇED Yönetmeliği Ek 2'ye göre bu proje ÇED prosedürü kapsamı dışındadır.  

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği:  

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin amacı tıbbi atıkların 

oluşumundan bertarafına kadar; çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir 

biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı 

olarak toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması 

ve bertaraf edilmesine, yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların 

belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  Bu yönetmelik, sağlık kuruluşlarının 

faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, sağlık kuruluşu 

içinde taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin 

esasları kapsar. 

Yönetmelikte tıbbi atıklar; enfeksiyon yapıcı atıklar, patolojik atıklar ve kesici-delici atıklar olarak 

tanımlanmaktadır. 

Enfeksiyon yapıcı atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel; başta kan ve 

kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, organları, anatomik parçaları, otopsi 

materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali, bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, 

bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkları, karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını, 

bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini, enfeksiyon yapıcı ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür 

stoklarını, enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas etmiş her türlü malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden 

kaynaklanan atıkları; 

Patolojik atık: Cerrahi girişim, otopsi, anatomi veya patoloji çalışması sonucu ortaya çıkan dokuları, 

organları, vücut parçalarını, vücut sıvılarını ve fetusu; 

Kesici-Delici atık: Enjektör ve diğer tüm tıbbi girişim iğneleri, lanset, kapiller tüp, bisturi, bıçak, serum seti 

iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve 

petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları, ifade eder. 

Yönetmelik belediyelerin sorumluluklarını tıbbi atık yönetim planlarının oluşturulması ve tıbbi atık işleme 

tesislerinin kurulması, tıbbi atıkların sağlık tesislerinden taşınması ve atıkların il düzeyinde güvenli bir 

şekilde bertarafı da dâhil olmak üzere tıbbi atık yönetimi açısından yetkili olan kurumlar olarak 

belirlemektedir. Sağlık tesisi seviyesi gereksinimleri, atıkların kaynağında en aza indirilmesi ve 

ayrıştırılması, tıbbi atıkların sahada güvenli bir şekilde toplanması ve geçici olarak depolanmasından tıbbi 

atıkların güvenli bir şekilde toplanması, taşınması ve bertarafının yanı sıra tıbbi atık yönetim planlarının 

hazırlanması ile ilgili anlaşmaların bulunmasına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.  Tıbbi atık saklama 

torbaları ve kaplarının teknik özellikleri, kullanımı ve bertarafı da yönetmelikte tanımlanmıştır.  Araç ve 

sürücülere ilişkin belgelendirme, şartnameler ve gereklilikler de dâhil olmak üzere, saha dışı taşımaya 

ilişkin ayrıntılar da açıkça tanımlanmaktadır. Sterilizasyon (ve ilgili doğrulama) ve yakma dâhil olmak 

üzere tıbbi atık işleme ve bertaraf teknikleri ele alınmaktadır.  Sterilizasyon artığı atık ulusal Atıkların 

Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ile uyumlu olarak Tip II katı atık sahasında bertaraf edilmektedir.  

Sağlık tesisleri tarafından hazırlanan atık yönetim planı aşağıdakilerini içermektedir: 1. Atık azaltma 

uygulamaları,  2. Konteyner ve atık toplama ekipmanlarının ayrıntıları dâhil olmak üzere kaynakta atıkların 

ayrıştırılması ilkesi, 3. Saha içi taşımada kullanılacak ekipman ve araçlar hakkındaki ayrıntılar, 4. Toplama 

ekipmanının yerleri ve toplama ve sevk takvimi, 5. Sahada geçici depolama alanı ve özellikleri 6. Toplama 

ve saha içi taşımada kullanılan araç ve ekipmanlar için dezenfeksiyon yolları, 7. Olaylara karşı alınacak 

önlemler, 8. Tıbbi atıkların toplanması ve saha içinde taşınmasından sorumlu personel, 9. Tıbbi atıkların 

sterilizasyon/yakma tesislerine saha dışı taşıması, 10. Spesifik sterilizasyon/yakma tesisinin özellikleri ve 

11. Kayıt ve raporlama gereksinimleri. 

Sağlık Bakanlığı ayrıca, ulusal Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair 

Yönetmelik (en son 2015 yılında tadil edilmiştir) kapsamında Tıbbi Atıkların Kontrolü 
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Yönetmeliği ile uyumlu bir şekilde uygun tıbbi atıkların yönetimi uygulamalarının 

gerçekleştirilmesine ilişkin ilkeleri içeren Sağlık Tesislerinde Kalite Standartlarını (STKS) 

geliştirmiştir.  Sağlık Bakanlığı ve il müdürlükleri düzenli aralıklarla STKS’ye göre performans 

değerlendirmesi gerçekleştirmektedir. Sağlık kuruluşundaki çalışanlar, Yasa ile öngörülen şekilde 

atık yönetimi uygulamaları da dâhil olmak üzere düzenli eğitimler almaktadır.  

Türkiye'deki tıbbi atıklar yeterli kapasitesi olan sterilizasyon ve yakma tesisleri aracılığıyla 

yönetilmektedir. 

Atık Yönetimi Yönetmeliği: Bu Yönetmeliğin amacı; Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve 

insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden 

kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık 

yönetiminin sağlanmasına, çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, 

bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin genel usul ve 

esasların belirlenmesidir. 

2020/12 Sayılı Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının 

Yönetiminde COVID-19 Tedbirlerine İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi10: Bu genelge 7 

Nisan 2020 tarihinde yayımlanmış olup kişisel hijyen malzeme atıklarının biriktirilmesi, toplanması, 

taşınması, geçici depolaması ve atık işleme tesislerine teslimi sırasında dikkat edilmesi gereken asgari 

gereklilikleri tanımlamaktadır.  Genelge, açık bir şekilde sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların "tıbbi atık" 

olarak ele alınması ve uygun şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığının 

atık yönetim rehberinde11 aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır: (i) Hastane ortamında olası ve kesin COVID-

19 hastasına ait atıklar enfeksiyöz atık olarak kabul edilerek tıbbi atık kutusuna atılır. (ii) Evde hasta takibi 

kapsamında izlenen olası ve kesin COVID-19 hastalarının atıkları gerekli koruyucu önlemler alınarak ayrı 

toplanıp çift torba içinde muhafaza edilerek evsel atık torbasına atılmalıdır. (iii) Toplu yaşam alanlarında 

(yurt vb.) 14 gün gözlem altında tutulan temaslılara (olası ve kesin COVID-19 vakalarının temaslıları, 

hastalığın yaygın görüldüğü bir ülkeden ya da ilden gelenler) ait atıklar evsel atık torbasına atılmalıdır. (iv) 

Toplumda korunma amaçlı kullanılan tek kullanımlık maskeler ve eldivenler evsel atık torbasına 

atılmalıdır. (v) DSÖ, CDC ve ECDC gibi önemli sağlık kuruluşlarının rehberlerinde COVID-19 hastalarına 

ait atıkların hastane ve diğer sağlık kuruluşları da dâhil olmak üzere herhangi bir bekleme süresinden sonra 

atılmasına ait bir bilgi bulunmamaktadır. 

Sosyal Etkiler Hakkında Ulusal Yasalar: Türkiye ÇED Yönetmeliği sosyal etkiler bakımından 

uluslararası gerekliliklerin tümünü karşılamasa da birkaç sosyal etkiyi yöneten çeşitli hukuki düzenlemeler 

bulunmaktadır. Aşağıda bu proje kapsamında geçerli olan yasa ve yönetmelikler bulunmaktadır: 

• 25269 sayılı ve 24 Ekim 2003 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu 

• 25134 sayılı ve 10 Haziran 2003 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu 

• 28339 sayılı ve 30 Haziran 2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu 

• 27010 sayılı ve 27 Eylül 2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliği 

İş Güvenliği ve Sağlığı: Son yıllarda Türkiye 1981 tarihli ve 155 sayılı ILO İş Sağlığı ve Güvenliği 

Sözleşmesi'nde belirtilen işyeri kazaları risklerini önlemek üzere uluslararası ve bölgesel standartları kendi 

ulusal düzeydeki gerekliliklerine göre uyarlayarak İş Güvenliği ve Sağlığı (İGS) sisteminde reform 

gerçekleştirmiştir.  Bu sözleşme, 1985 tarihli ve 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi ile birlikte, 

aynı zamanda 1951'den bu yana 1945 tarihli ve 81 sayılı İş Denetimi Sözleşmesi'ne taraf olan Türkiye 

 
10 "Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde COVID-19 Tedbirlerine 

İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 7 Nisan 2020 tarih ve 66745475-145.07-

84334, 
11 https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gng2020-16-cov-d-19-

20200408101457.pdfhttps://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Halk/COVID-19_ATIK_YONETIMI_AFIS_A4.pdf 

https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gng2020-16-cov-d-19-20200408101457.pdf
https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gng2020-16-cov-d-19-20200408101457.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Halk/COVID-19_ATIK_YONETIMI_AFIS_A4.pdf
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tarafından 2005 yılında onaylanmıştır.  2014 yılında, Türkiye 2006 tarihli ve 187 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesini kabul etmiştir.  

2012 yılında, 6331 sayılı bağımsız bir İSG Kanunu (20 Haziran 2012) yürürlüğe konmuştur.  İSG Kanunu, 

iş ortamını ve sektörleri (hem kamu hem de özel sektör) ve yarı zamanlı çalışanlar, stajyerler ve çıraklar da 

dâhil olmak üzere neredeyse tüm çalışan sınıflarını yönetmektedir. Mevzuat kapsamlı olmanın yanı sıra 

genel olarak da tüm sektörlerde ve birçok endüstride uygulanabilirdir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığının bir parçası olan İş Teftiş Kurulu İş ve İSG Kanunlarının icra ettirmekten ve düzenli İSG ve iş 

denetimleri yapmaktan sorumludur. 

İş ve Çalışma Koşulları: Türkiye, çalışanlara Eşit Muamele, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği, 

çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, İSG, dernek kurma hakkı ve asgari ücret dâhil olmak üzere birçok ILO 

sözleşmesine taraftır. Buna göre, mevcuttaki 4857 sayılı Türk İş Kanunu büyük oranda uluslararası çalışma 

standartları ve Banka'nın ÇSS2 gereklilikleriyle tutarlıdır.  

2003 tarihli İş Kanunu, deniz ve hava taşıma işleri, 50’den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin 

yapıldığı işyerleri veya işletmeler, aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili yapı işleri, evlerde ve 

el sanatlarının yapıldığı işler, ev hizmetleri, sporcular, rehabilite edilenler, çıraklar, esnaf veya Sanatkâr 

olarak çalışan üç veya daha az çalışanın olduğu işyerleri haricinde kalan Türkiye'deki tüm iş ilişkilerini 

kapsamaktadır.  

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2004), 18 yaşını 

doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını 

tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini 

tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları 

kapsamaktadır 

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği (2004), İş Kanunu (Madde 1) kapsamına giren 

tüm iş ve işçilere yönelik uygulanmaktadır. Madde 1'e göre, bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları 

yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 63 sayılı İş Kanununun 63'üncü maddesinde 

belirtilen haftalık normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.    

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik (2013) 18 yaşını 

doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsamakta ve kadın çalışanların gece 

çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir (Madde 1, 2).  

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (2003)12, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne 

bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektedir (Madde 1,2).   

Yabancı çalışanların yasal olarak çalıştırılması için çalışma izni alması zorunludur (Yabancıların Çalışma 

İzinleri Hakkında Kanun Madde 4). Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi 

öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları 

gerekir.   

İş Kanunu sadece yasal olarak istihdam edilen yabancılar için geçerlidir. İşverenler yabancının çalışmaya 

başladığı tarihten, en geç 15 gün içerisinde durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 

bildirmekle yükümlüdürler (Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, Madde 18). Yabancı çalışan 

çalıştıran işveren bildirimde bulundurmazsa idari para cezası ödemek zorundadır. Çalışma izni bulunmayan 

yabancıyı çalıştıran işverene ve işçiye idari para cezası verilebilir (Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 

Kanun, Madde 21). 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (No. 4982): Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimde temel teşkil 

eden eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına 

 
12 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4817.pdf 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4817.pdf
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ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır. 

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair 

Yönetmelik: Türkiye'de Hayvan Refahı,  28141 sayılı ve 13 Aralık 2011 tarihli Resmî Gazete'de 

yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair 

Yönetmelik kapsamında düzenlenmektedir. Bu yönetmelik 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu) ve 5977 sayılı Biyogüvenlik 

Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanarak ve Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan 

Hayvanların Korunmasına dair 2010/63/EU sayılı ve 22 Eylül 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

Direktifi'ne paralel olarak hazırlanmıştır. Söz konusu yönetmelik kısaca şu konuları kapsamaktadır: (i) 

Kuruluşlarda hayvanların bakımına, barınmasına ve nakillerine ilişkin genel standartlar (Kuruluşlar ve 

hayvanların bakımına ve barınmasına ilişkin gereklilikler dâhil), hayvan refah biriminin oluşturulması ve 

görevleri insan dışı primatlar için üretme stratejileri; (ii) deney hayvanı üreticilerinin, tedarikçilerinin, 

kullanıcılarının ve araştırma yetkili kuruluşlarının ruhsatlandırılması; (iii) prosedürlerin amaçları ve 

prosedürlerde kullanılacak belirli türlerin koşulları; (iv) prosedürler, yöntem tercihleri, anestezi, 

prosedürlerin şiddet sınıflandırması, alternatif yaklaşımlar, tekrar kullanım ve önlenmesi ile prosedürün 

sonu; (v) hayvanların serbest bırakılması veya aile yanına verilmesi, öldürme yöntemleri ile organ ve doku 

paylaşımı; (vi) personelin yetki ve sorumlulukları; (vii) bilgilendirme, kayıtlar, işaretleme ve 

kimliklendirme; ve (viii) denetimler, izinlerin iptali, kapatma, değişiklik ve ilaveler. 

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik 

28914 sayılı ve 15 Şubat 2014 tarihli Resmî Gazate'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmiştir. Bu 

yönetmelik, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanarak ve Deneysel ve 

Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunmasına dair 2010/63/EU sayılı ve 22 Eylül 2010 

tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile paralel olarak hazırlanmıştır. Özetle şunları 

içermektedir: (i) Deney hayvanları ile amaçlananlar, etik kurullarının kurulması, görev süresi, çalışma 

yöntemleri, sorumlulukları ve yetkileri; (ii) deney hayvanlarına ilişkin uygulamalar ve araştırmalar; ve (iii) 

eğitim. 

Dünya Bankası Koruma Politikaları 

Dünya Bankası'nın çevresel ve sosyal koruma politikalarının hedefi, kalkınma sürecinde insanlara ve 

çevrelerine tehdit oluşturacak zararı önlemek ve azaltmaktır. Koruma politikaları, Dünya Bankası'nın 

sürdürülebilir şekilde yoksulluğun azaltılmasına verdiği desteğin temel taşıdır. 

SSGDP'nin yeniden yapılandırmasına dayanan projeye ilişkin Dünya Bankası Koruma Politikaları 

aşağıdaki gibidir: 

Tablo 2: Dünya Bankası Koruma Önlemleri Politikası 

Uygulamaya Geçirilen Koruma Önlemleri Politikaları  EVET HAYIR 

Çevresel Değerlendirme (İP) (BP 4.01) ✔  

Özel Sektör Faaliyetleri için Performans Standartları İP/BP 4.03  ✔ 

Doğal Yaşam Alanları (İP) (BP 4.04) ✔  

Ormanlar (İP) (BP 4.36)  ✔ 

Zararlı Yönetimi (İP 4.09)  ✔ 

Fiziksel Kültürel Kaynaklar (İP) (BP 4.11)  ✔ 

Yerli Halk (İP) (BP 4.10)  ✔ 

Gönülsüz Yeniden Yerleşim (İP) (BP 4.12) ✔  

Baraj Güvenliği (İP) (BP 4.37)  ✔ 
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Uluslararası Su Yolları Projeleri (İP) (BP 7.50)  ✔ 

İhtilaflı Arazilerde Yürütülen Projeler (İP) (BP 7.60)  ✔ 

 

Asıl proje hiçbir altyapı yatırımını finanse etmemektedir. Projenin uygulama döneminde, hizmetlerin 

Banka'nın koruma politikalarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak üzere danışmanlık hizmetleri için 

şartnameler geliştirilmiştir. Yeni proje bileşeni, İP 4.01'i tetiklemekte ve böylece yeni proje faaliyetleri 

aşağıdaki riskleri taşıdığı için proje "C" kategorisinden "B" kategorisine yükseltilmiştir: (i) aşı üretim 

merkezinin güvenli işletimi; (ii) tıbbi atıkların / laboratuvar atıklarının uygun yönetimi; (iii) hayvan 

deneyleri prosedürleri ve güvenlik; (iv) sağlık personelinin iş güvenliği ve sağlığı. Bu hususlar Dünya 

Bankası'nın Çevre, Sağlık ve Güvenlik Rehberi ve Uluslararası İyi Endüstri Uygulamaları ile DSÖ 

laboratuvar biyogüvenliği kılavuzu ile uyumluluk arz edecektir ve geliştirilen bu ÇSYÇ'de de ele alınmıştır. 

ÇSYÇ, hem ülkede Sağlık Bakanlığı internet sitesi URL'sinde hem de Dünya Bankası'nın internet sitesinde 

paylaşılacak ve danışılacaktır. COVID-19 pandemi krizi kapsamında, Paydaş Katılım Planında belirtilen 

paydaşların farklı ihtiyaçlarını içermesi için farklı katılım yöntemleri önerilmektedir. Yüz yüze istişare ve 

etkileşimden kaçınılarak dijital etkileşim, elektronik medya ve basım kullanılacağından, sanal istişareler 

gerçekleştirilecek olup nihai Paydaş Katılım Planı ile birlikte Nihai Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi 

bünyesine dâhil edilecektir.  

Sosyal risklerin orta ve yönetilebilir olması beklenmektedir. Danışmanların ve çalışanların istihdamı, proje 

finansmanı ile desteklenecektir ve İSG ve İş Kanunu ulusal gereksinimleri uygulanacaktır. Proje 

kapsamında, SB'nin mevcuttaki şikâyet çözüm mekanizması ve bu ÇSYÇ'ye dâhil edilmiş olan COVID-19 

operasyonları için güncel Paydaş Katılım Planı şablonu kullanılacaktır.  

İkinci yeniden yapılandırma kapsamında, İP 4.01 işletilmiştir. Ancak, Ankara Aşı Merkezi’nin ilişkili 

tesislerinin mevcut arazi kullanımı ve potansiyel arazi edinimi üzerindeki yatırım etkileri nedeniyle, 

Banka'nın Gönülsüz Yeniden Yerleşime ilişkin işletme politikası (OP 4.12) ve Doğal Habitatlara ilişkin 

operasyonel politikası (OP 4.04)da tetiklenmiştir. 

 

Proje kapsamında aynı zamanda Dünya Bankası Grubu'nun Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Rehberlerinin 

ilgili gereklilikleri de uygulanacaktır. Türkiye gereklilikleri, İSG'de belirtilen düzeylerden ve tedbirlerden 

farklı olsa da, en sıkı olan gereklilik proje şartnamesinde uygulanacaktır. 

Bu proje kapsamında uygulanabilir İSG Rehberleri aşağıdaki gibidir: 

• Dünya Bankası Grubu'nun İSG Rehberleri; 

• Dünya Bankası Grubu'nun Sağlık Kuruluşları için İSG Rehberi. 

 

 

Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler 

Türkiye, Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Stockholm Sözleşmesi ve Tehlikeli Atıkların Sınır 

Ötesi Hareketlerinin Kontrolü ve Bertarafı Hakkında Basel Sözleşmesi de dâhil olmak üzere çok sayıda 

Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeye imza atmıştır. Türkiye tarafından onaylanan diğer ilgili çevre, İSG ve 

uluslararası iş anlaşmaları ve sözleşmeleri, Ek IV'te yer almaktadır. 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rehberliği  

DSÖ, güncel ülke ve teknik rehberliğinin yer aldığı COVİD-19'a özel bir web sitesi sürdürmektedir. Durum 

değişkenliğini korurken belirli sağlık tesislerinin ve programların yanı sıra ulusal müdahaleyi de 

yönetenlerin DSÖ tarafından ve diğer uluslararası en iyi uygulamalar ile sağlanan rehberliği takip etmeleri 

kritik öneme sahiptir.  DSÖ kaynakları aşağıdakiler hakkında teknik rehberlik içerir: (i) laboratuvar 

biyogüvenliği, (ii) enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü, (iii) iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kilit hususlar 

https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
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da dâhil olmak üzere sağlık çalışanlarının hakları, rolleri ve sorumlulukları, (iv) su, sanitasyon, hijyen ve 

atık yönetimi, (v) kişilerin karantinası, (vi) KKD'nin rasyonel kullanımı, (vii) oksijen kaynakları ve 

COVID-19 tedavi merkezlerinin dağılımı. İlave rehber Ek III'te listelenmiştir. 

 

4. Çevresel ve Sosyal Dayanak 

Proje lokasyonları (i) COVID-19'u tedaviye yönelik ilaçların hastanelere dağıtılacağı ülke genelini, (ii) 

ilgili tesis olan aşı araştırma ve üretim merkezinin inşa edildiği ülkenin başkenti Ankara'yı ve (iii) araştırma 

laboratuvarlarının kurulacağı/teçhizatlandırılacağı İstanbul ilini kapsamaktadır. 

Türkiye 83 milyon nüfusu ile coğrafi olarak Asya ve Avrupa arasında, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve 

Doğu Akdeniz'in kesişiminde yer almaktadır. Nüfusunun yüzde 93'ü kentsel alanlarda13 yaşamaktadır ve 

nüfus ülke genelinde 81 ile ayrılmaktadır.  

Türkiye, TÜİK'e göre 2019 yılında 753.7 milyon Amerikan Dolarına ulaşan Gayri Safi Yurtiçi Hasılası ile 

Dünyanın 19'uncu en büyük ekonomisine sahip üst-orta gelir sınıfında bir ülkedir.  Ağustos 2018'den bu yana 

ekonomide, son yıllarda üretim artışı ve işsizlik konusundaki yapısal zorluklar nedeniyle bazı zayıflıklar 

görülmüştür.  

2011'den sonra Suriye'de mülteci krizinin patlak vermesiyle Türkiye, göçmenler ve mülteciler için hem 

geçiş ülkesi hem de hedef ülke haline gelmiştir. Bugün ülke geçici koruma altında 3,6 milyondan fazla 

Suriyeli ile en yüksek sayıda mülteciye ve diğer milliyetlerden yaklaşık 400.000 sığınmacı ve mülteciye ev 

sahipliği yapmaktadır. COVID-19 salgını öncesinde; yaklaşık dört milyon mülteci ve sığınmacı, büyük 

ölçüde bağışçılar tarafından finanse edilen sağlık tesisleri aracılığıyla sağlık hizmetlerinden 

yararlanmaktaydı. Özel desteğe (engelli bakımı, yaşlı bakımı) ihtiyaç duyan, geçici barınma merkezlerinde 

(mülteci kamplarında) yaşamını sürdüren yaklaşık 64.000 mülteci bulunmaktadır. Suriyeliler sağlık 

hizmetlerine erişebilmektedir ve Sağlık Bakanlığı; devlet hastaneleri ve (birinci basamak sağlık hizmetleri 

sunan) Göçmen Sağlık Merkezlerinin yanı sıra, toplum sağlığı merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren 

birimler aracılığıyla hizmet sunumunu denetlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne kayıtlı olmayan 

Suriyelilerin birinci basamak veya sevk edildikleri sağlık hizmetlerine erişimi sınırlıdır ancak acil sağlık 

hizmetleri ve temel kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmakta ve sonrasında kayıt amacıyla 

sevk edilmektedirler. Ayrıca Kızılay, COVID-19 sorununu ele almak için mültecilere yönelik sağlık 

hizmetlerine erişimin yanı sıra psikososyal destek, geçim kaynağı desteği ve sosyal uyum faaliyetlerini 

desteklemekte ve kolaylaştırmaktadır. Geçici Barınma Merkezlerindeki çadırlar ve ortak alanlar dezenfekte 

edilmiştir ve mülteciler düzenli olarak Covid-19 hakkında bilgilendirilmektedir. COVID-‑19 vakaları ile 

ilgilenmek için sağlık tesislerinin üzerinde artan yük nedeniyle bu durum, geçici koruma altındakiler dâhil 

olmak üzere ülkedeki mülteciler açısından mevcut sağlık hizmetlerine COVID-19 dönem öncesindeki gibi 

erişim açısından zorluklar yaratabilir.  Bununla birlikte, toplum sağlığı merkezlerinde mültecilerin yoğun 

olarak yaşadığı alanlarda birinci basamak sağlık hizmetlerini (öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri ve 

bulaşıcı hastalıklarla mücadele ile ilgili sağlık hizmetleri) sunmak amacıyla Yabancı Uyruklular 

Poliklinikleri ve Göçmen Sağlığı Merkezleri kurulmuştur. COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında, 

sosyal güvenceye sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın, tüm bireylerin kişisel koruyucu ekipmanlara, 

tanı araçlarına ve ilaçlara erişimi 13 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve COVID-19 

tedavisinin resmi olarak "acil durum" statüsü kazandığı 2399 No'lu Başkanlık Kararnamesi ile güvence 

altına alınmıştır. Bu, hassas mülteci gruplarının birinci basamak sağlık hizmetlerine erişiminin korunmasına 

büyük ölçüde yardımcı olmuştur.  

Ulusal pandemi planı kapsamındaki halkla iletişim stratejisinin bir parçası olarak Sağlık Bakanlığı Halk 

Sağlığı Genel Müdürlüğü COVID-19 ile ilgili tüm iletişim ve sağlık yönergelerini Türkçe, İngilizce ve 

Arapça olarak hazırlamıştır. Sağlık Bakanlığı, pandemi ve hastalık hakkında düzenli olarak bir internet 

sitesi aracılığıyla bilgi paylaşımının yanı sıra, İngilizce ve Arapça dillerinde COVID-19 ile ilgili el kitapları 

ve broşürler de paylaşmaktadır. Ayrıca İç İşleri Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar, güncel 

 
13 https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33705 

https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres
https://www.who.int/publications-detail/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres
https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33705
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durum ve alınan tedbirler hakkında bilgi paylaşmaya devam etmektedir. Bu süreç esnasında bakanlıklar, 

mültecilerin bilgiye erişimini ve pandemi farkındalığını desteklemiştir. Türkiye'deki mültecilerle çalışan 

bir sivil toplum kuruluşu tarafından yürütülen yakın zamandaki bir araştırma14 neredeyse tüm bireylerin 

hastalığın yaygın semptomlarının ve ayrıca maske kullanımı, sosyal izolasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri 

gibi halka yönelik tedbirlerin farkında olduklarını göstermektedir.  

Türkiye, sağlık sonuçlarını iyileştirmede ve bebek ve anne ölümlerini azaltmada önemli ilerleme 

kaydetmiştir. Örneğin, 1980-2017 yılları arasında doğumda beklenen yaşam süresi 58,7'den 77,1'e (yüzde 

31,3 artış) yükselmiştir, küresel ortalamadan (2017 için 72,4) daha iyi ve neredeyse Avrupa ve Orta Asya 

(ECA) bölgesine eşit bir performanstır (2017 için 77,7). 2000 yılında 100,000 canlı doğumda 42'den 

2017'de 17'ye gerileyen anne ölüm oranı15 ve 2000 yılında 1000 canlı doğumda 30,9'dan 2017'de 9,7'ye 

gerileyen bebek ölüm oranı ile hem anne hem de bebek ölüm oranları iyileşme göstermiştir. 

İyileştirilmiş sağlık çıktıları, Türkiye'nin yaşlı nüfusu arttıkça demografik değişimlere neden olmuştur.  

2019 itibariyle (en son veriler), nüfusun yüzde 9,1'i 65 yaş ve üzerinde iken nüfusun yaklaşık yüzde 23,1'i 

15 yaşın altındadır ve yüzde 67,8'i 15 ila 64 yaş arasındadır. Nüfus projeksiyonlarına göre 65 yaş üstü 

oranın 2040'ta yüzde 16,3'e, 2080'de yüzde 25,6'ya yükselmesi beklenmektedir. 

Türkiye'nin hastalık yükü giderek bulaşıcı hastalıklardan bulaşıcı olmayan hastalıklara (BOH) kaymaktadır. 

89 itibariyle, bulaşıcı olmayan hastalıklar, tüm ölümlerin yüzde 89'unu oluşturmaktadır.16 Kentleşme her 

geçen gün hızla artış göstermektedir ve bu durum; beslenme düzeni, istihdam türleri ve fiziksel aktivite 

düzeylerindeki değişiklikleri beraberinde getirmekte ve BOH’lara doğru kaymaya katkıda bulunmaktadır. 

Yetişkinler arasında BOH bağlantılı ölüm oranına ilişkin altta yatan risk faktörleri, tütün kullanımı (yüzde 

28; erkeklerdeki oran kadınlardaki oranın neredeyse iki katıdır), yüksek tansiyon (yüzde 20), diyabet 

(yüksek kan şekeri (yüzde 13) ve obezite (yüzde 32; kadınlardaki oran erkeklerdeki oranın neredeyse iki 

katıdır) alanlarında nispeten yüksek oranları içermektedir17. 

Son on yılda Türkiye, 2003 ve 2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin sağlık reformu 

olarak bahsi geçen Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hizmet sunumunu önemli ölçüde 

iyileştirmiştir. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlık finansmanı trendlerinin değişiminin yanı sıra 

sağlık sonuçlarının iyileştirilmesine ve artan sağlık kullanım oranlarına yansımaktadır. Türkiye, temel 

birinci basamak sağlık hizmetleri için evrensel sağlık kapsayıcılığını sağlarken; COVID'in yanı sıra, nüfus 

ve demografi ile ilgili artan hassas durumları ele alma konusunda sağlık sisteminde karşılaşılan büyük 

belirsizlik nedeniyle eksiklikler devam etmektedir. Türkiye'de 2018 yılı itibarıyla en son verilere göre SB, 

üniversite, özel ve diğer hastanelerin toplam sayısı 1.534 olup, hastanelerde bulunan yatak sayısı 231 binin 

üzerindedir. Türkiye’de her 1.000 kişi için 2.83 adet hastane olduğunu görülmektedir.  Aynı dönemde, ülke 

çapında toplam 153 binden fazla hekim olmak üzere hekim başına 536 kişi düşmektedir. Sağlık 

Bakanlığının Stratejik Planında, birinci basamak sağlık iş gücü sayısını arttırmanın önemine vurgu yapılıp 

2030 yılı için daha yüksek hedefler belirlenmiştir.  Sağlık Bakanlığı, 15 yılı aşkın bir süredir Dünya 

Bankası'nın ortağıdır, ayrıca IFC ve MIGA'dan şehir hastanelerini genişletmek için finansal destek 

almıştır ve büyük ölçekli projelerin yönetiminde güçlü bir kapasite oluşturmuştur. Bakanlığın ulusal bir 

pandemi hazırlık planı bulunmaktadır ve bakanlık gelecekte pandemilere müdahale edebilmek amacıyla 

planını bu proje ile güçlendirecektir.  

Türkiye'nin ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020'de tespit edildiğinden, Hükümet yavaş yavaş DSÖ'nün 

rehberliğine uygun olarak18 büyük etkinliklerin sonlandırılmasına, sosyal mekânların, okulların ve tüm 

büyük çaplı satış mağazalarının kapatılmasına yönelik hijyen kılavuzluğundan bulaşma hızını kesmek için 

fiziki mesafe tavsiyesinde bulunmaya kadar çeşitlilik gösteren bir dizi halk sağlığı önlemini uygulamaya 

 
14 http://www.mudem.org/wp-content/uploads/2020/05/MUDEM-RSC-Situation-Analysis-of-Refugees-in-Turkey-

During-COVID-19-Crisis.pdf 
15 http://wdi.worldbank.org/table/2.14 
16 Dünya Sağlık Örgütü (2018). Türkiye: Dünya Sağlıkı Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH) Ülke 

Profilleri, 2018. Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü. En güncel veriler. 
17 https://www.who.int/nmh/countries/2018/tur_en.pdf?ua=1 
18 Dünya Bankası yayımlanmamış hazırlık notu "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Sisteminin COVID-19'a Müdahalesi, Mart 2020. 

http://www.mudem.org/wp-content/uploads/2020/05/MUDEM-RSC-Situation-Analysis-of-Refugees-in-Turkey-During-COVID-19-Crisis.pdf
http://www.mudem.org/wp-content/uploads/2020/05/MUDEM-RSC-Situation-Analysis-of-Refugees-in-Turkey-During-COVID-19-Crisis.pdf
http://wdi.worldbank.org/table/2.14
https://www.who.int/nmh/countries/2018/tur_en.pdf?ua=1
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koymuştur. Vatandaşların çoğu Hükümetin belirlediği rehber bilgilere uyuyor görünmektedir ve çoğu 

büyük şehirde karantina uygulanmaktadır. Hükümet ayrıca asgari emekli maaşını, sosyal yardım 

faydalanıcılarına tahsisi ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin güçlendirilmesine ilişkin belirtilmemiş 

ihtiyatları artırarak firmaların sosyal güvenlik ve istihdam vergisinin ertelenmesi dâhil olmak üzere firmalar 

ve hedeflenen haneler üzerindeki etkiyi durdurmak amacıyla toplamda yaklaşık 100 milyar TL tutarında 

bir ekonomik paket açıklamıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, kapsamlı bir COVID-19 müdahale stratejisi ve önleme, tespit ve müdahale 

tedbirlerini içeren Pandemi Eylem Planı hazırlamıştır. Sağlık Bakanlığı, politika yapıcılara bilimsel kanıt 

sunup rehberlik etmek üzere danışma kurulu olarak hareket edecek bir bilim kurulu kurmuştur ve Türk 

Hükümeti'nin COVID-19 pandemi müdahalesini sağlık sektörü adına yönetmektedir. Bakanlığın Halk 

sağlığı Genel Müdürlüğü, COVID-‑19 salgınına yanıt vermek adına Pandemi Eylem Planını başlatmıştır. 

Tanı ve müdahale ile ilgili Türkiye’nin adımlarının bir parçası olarak SB Acil Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, 18 Mart 2020 tarihinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulama Yönetmeliğini 

uygulamaya koymuştur. Bu plan kapsamında Genel Müdürlük, SB adına her türlü acil durum planının 

yürütülmesinden sorumludur. Benzer şekilde; afet durumlarında ve acil durumlarda İl Sağlık Müdürlükleri 

de sağlık hizmetlerini il düzeyinde yürütmekten sorumludur. Gerekmesi halinde afet ve acil durumlarda 

koordinasyon İl SAKOM üzerinden gerçekleştirilir. Bu plan kapsamında tüm kamu, belediye ve üniversite 

hastaneleri ile özel hastaneler, dışarıdan müdahale ihtiyacı olmadan 72 saat süreyle kendi kendilerine 

yetebilmek için gereken tedbirleri alma konusunda yetkilendirilmiştir. 20 Mart 2020’de SB tarafından 

belirlenen kriterleri karşılayan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları “Pandemi Hastanesi” olarak 

yeniden - sınıflandırılmıştır. Müdahale kapasitesini artırmak amacıyla enfeksiyon hastalıkları ve 

mikrobiyoloji, akciğer hastalıkları, dâhiliye bölümleri ve en az iki uzman hekimi bulunan tüm hastaneler, 

Pandemi Genel Koordinasyon ekibinin uygulama desteği ile Pandemi Eylem Planı kapsamında COVID-

19’a müdahale etmek üzere yeniden - sınıflandırılmıştır. 

Afet yönetimi alanında, Türkiye’nin yaklaşık 17.000 ventilatörü ve 25.000 yetişkin YBÜ yatağı (karmaşık 

durumlarla başa çıkmak kapasitesi açısından üç YBÜ yatağı kategorisi) bulunmaktadır. Türkiye’nin 

hastalık yükünün muhtemel büyüklüğü düşünüldüğünde, bu kapasitenin artırılması ve özellikle de mevcut 

ventilatör kapasitesinin (değişen klinik uygulama kılavuz ilkelerine bağlı olarak) ikiye katlanması 

gerekecektir. 

Belediyeler, tıbbi atık yönetim planlarının oluşturulması ve tıbbi atık işleme tesislerinin kurulması, tıbbi 

atıkların sağlık tesislerinden taşınması ve atıkların il düzeyinde güvenli bir şekilde bertarafı da dâhil olmak 

üzere tıbbi atık yönetimi açısından yetkili makamlardır. Sağlık tesisi seviyesi gereksinimleri, atıkların 

kaynağında en aza indirilmesi ve ayrıştırılması, tıbbi atıkların sahada güvenli bir şekilde toplanması ve 

geçici olarak depolanmasından tıbbi atıkların güvenli bir şekilde toplanması, taşınması ve bertarafının yanı 

sıra tıbbi atık yönetim planlarının hazırlanması ile ilgili anlaşmaların bulunmasına kadar geniş bir alanı 

kapsamaktadır.  Ulusal tıbbi atık yönetimi sistemi, DSÖ protokolleri ve yönergelerine uygun olarak 

geliştirilmektedir ve Türkiye'de tıbbi atıkların yönetimi için sterilizasyon ve yakma tesislerinin kapasitesi 

de yeterlidir. Tüm devlet hastanelerinde ve şehir hastanelerinde kalite standartları kapsamında tıbbi atıkların 

yönetimi gerçekleştirilmektedir ve üçüncü taraflarca performans ve risk yönetiminin izlenmesi konusunda 

düzenli olarak çapraz kontroller yapılmaktadır. Sağlık kuruluşundaki çalışanlar, Yasa ile öngörülen şekilde 

atık yönetimi uygulamaları da dâhil olmak üzere düzenli eğitimler almaktadır.  

 Türkiye'deki Laboratuvarların İdari Yönetimi: Türkiye'deki tüm laboratuvarlar ya doğrudan Sağlık 

Bakanlığı “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü”ne ya da doğrudan faaliyet gösterdikleri hastanenin 

Başhekimliğine bağlıdır. Ankara'daki BSL 4 laboratuvarında ve İstanbul İDEA'daki BSL2 ve BSL3 

laboratuvarlarında, bağlı olunan kuruluş Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü"dür. 

COVID-19 Testi: Türkiye'de ilk numune Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Mikrobiyoloji Referans 

Laboratuvarlarında analiz edilmiştir.  Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanılarak test edilen 

numunelerin sonuçları zamanında paylaşılmaktadır. Hızlı çalışmayı sağlamak için, solunum yoluna ait 

numuneler yalnızca merkezi laboratuvarda değil, aynı zamanda birçok ilde merkezi HSGM Mikrobiyoloji 

Referans Laboratuvarı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda da analiz edilmektedir. Ayrıca, antikor 
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kitleri olarak kaset testleri, ELISA testleri ve hızlı tanı kitleri kullanılmaktadır. SB, numune alma ve tanı 

için gereken tüm malzemeleri merkezi düzeyde sağlamakta ve illere dağıtmaktadır.  

Test işlemi, yayılmayı yavaşlatmaya yönelik kanıt-temelli tedbirler uygulamak için politika yapıcıların 

hastalığın boyutunu daha iyi anlamasını sağladığı için COVID-19’a müdahale açısından önemlidir. Ülkede 

COVID-19 test işlemi Mart sonunda yaklaşık 3.000 kişi ile başlamış ve neredeyse bir ay içerisinde 

maksimuma (yaklaşık 50.000 kişi) ulaşmıştır. 16 Kasım 2020 itibariyle 417.594 kişi test edilmiş ve toplam 

test edilen kişi sayısı 1.317.053'e ulaşmıştır19. Tanı kapasitesi açısından, Türkiye’de hâlihazırda (13 Mayıs 

2020 itibariyle) yetkili 238 tanı laboratuvarı (81 ilin 78’inde) bulunmaktadır 20 . Türkiye nüfusunun 

büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, vakaların artmaya devam ettiği durumda beklenen vaka yüküne 

hazırlıklı olması için Türkiye’nin test kapasitesini en azından ikiye katlaması gerekebilir. 

 

Ankara 

Ankara  5.639.076 kişilik nüfusuyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan adrese dayalı nüfusa 

göre 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle İstanbul'dan sonra en büyük ikinci şehirdir. Nüfusun %50'si, 32 yaşın 

altındadır. Nüfusun %88'i, şehir merkezinde yaşamaktadır. Toplam nüfusu ile karşılaştırıldığında Ankara, 

sayıca en fazla yüksek öğrenim mezununa sahiptir.  Toplam bölgesel nüfusun yaklaşık %15'inin lisans veya 

lisansüstü diploması vardır.  Türkiye'nin en iyi yüksek öğrenim kurumları Ankara'da bulunmaktadır ve 

Ankara en fazla eğitim kurumunun bulunduğu ikinci ildir. İyi bilinen mühendislik ve tıp fakültelerinin 

bulunduğu 16 yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır. Ankara; 250.000'den fazla üniversite öğrencisine ev 

sahipliği yapmaktadır. İlave olarak 29 araştırma ve geliştirme merkezi, 8 teknopark, 12 sanayi bölgesi (aktif 

ve kuruluş aşamasında) ve 39 ileri araştırma enstitüsü bulunmaktadır.21  

Son yirmi yılda Türkiye ekonomisindeki hızlı büyüme, Ankara'da aynı eğilimi doğal olarak sağlamaktadır. 

Türkiye'nin başkenti olarak Ankara, hem ulusal hem de küresel ölçekte 2'inci en büyük ekonomi ve 

merkezdir.  Ankara'nın güçlü ve istikrarlı ekonomisi, coğrafi konumdan, modern altyapıdan ve en nitelikli 

iş gücü ile artan genç nüfustan faydalanmaktadır. AB, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Asya ve Rusya 

piyasalarına yakınlığı, yabancı sermaye ve uluslararası şirketler için bir katalizördür.  Ayrıca, 2.300'den 

fazla bu tür şirket Ankara'da konumlanmayı tercih etmiştir. Ankara'nın yüksek ticaret hacmi, hem ulusal 

hem de küresel ölçekte üretim ve yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar ve girişimciler açısından bir 

fırsattır. 19.6 milyar dolar dış ticaret hacmi ile Ankara, 2019 itibariyle Türkiye'nin toplam dış ticaret 

hacminin yaklaşık %5'ini gerçekleştirmiştir.  Ankara'nın kilit sektörleri, inşaat ve ağır iş makineleri, 

savunma ve uzay, tıbbi teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri olarak özetlenebilir.22  

Ülkenin merkezindeki konumu nedeniyle bölge, başlıca ticaret güzergâhlarının tarihi bağlantı noktası ve 

göçmen akışlarının kavşağı olmuştur. Tarih boyunca Ankara, hâkimiyet arayışındaki güçlü ordular 

arasındaki savaşlara tanıklık etmiştir.  Kent, Roma döneminde önemli bir kültür, ticaret ve sanat merkezi 

ve Osmanlı döneminde doğuya giden karavan güzergâhı üzerinde önemli bir ticaret merkezi olmuştur. 

Ancak, 19'uncu yüzyıl itibariyle önemini yitirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'yı Kurtuluş Savaşı'nı 

yönlendirmek için üs olarak seçtiğinde bir kez daha önemli bir merkez haline gelmiştir. Savaştaki rolünün 

ve stratejik konumunun sonucu olarak 13 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ilan edilmiştir. 

O tarihe kadar tavşanları, kedileri ve keçileri ile bilinen Ankara, tüm devlet dairelerinin ve yabancı 

elçiliklerin İstanbul'dan taşınması ile Türkiye'nin coğrafi, politik ve idari merkezi haline gelmiştir. 23 

Ankara, Orta Anadolu'nun kuzeybatısında Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kolları arasında 850 metre 

yükseltide "Türkiye'nin kalbinde" yer almaktadır. Kent, Anadolu Platosu'nun doğu ucuna uzanmaktadır. 

24.521 km2'lik alanı ile toplam yüzölçümü açısından üçüncü en büyük kenttir.  Karasal iklime sahiptir. 

Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır. Ortalama sıcaklıklar, yaz aylarında 25°C ve kış 

 
19 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı,  https://covid19.saglik.gov.tr/ 
20 https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html 
21 Ankara'yı Keşfedin, Ankara Kalkınma Ajansı 
22 http://www.investinankara.org/  
23 https://www.goturkey.com/destinations/ankara 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html
http://www.investinankara.org/content/economy
https://www.goturkey.com/destinations/ankara
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aylarında 5°C civarındadır.  Temmuz ve Ağustos, neredeyse sıfır yağışla en sıcak aylardır ve en yüksek 

yağış Nisan ve Mayıs'ta kaydedilmektedir.  Kar yağışı Kasım'dan Mart'a kadar yaygındır. 24 

Ankara Aşı Üretim Merkezinin, Ankara’nın Akyurt İlçesinin Balıkhisar Mahallesinde kurulması 

planlanmaktadır.  

 
Şekil 1: Ankara ve Akyurt Haritası 

 

Proje alanı Hazine ve Maliye Bakanlığına aittir ve Sağlık Bakanlığına (SB) tahsis edilmiştir. Mevcutta Halk 

Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) tarafından kullanılan ve SB için tahsis edilmiş olan yan yana iki parsel 

bulunmaktadır. Parsel üzerine inşa edilmiş olan bir depo bulunmakta olup bu depo mevcutta aşı 

ekipmanların depolanması için kullanılmaktadır. Bu parsel, Ankara Aşı Üretim Merkezinin inşa edileceği 

parseldir. Yanındaki parsel de (1555/5) HSGM için tahsis edilmiş olup mevcutta COVID-19 aşılarının 

depolandığı -80 ve -20 derece soğuk hava depoları olan aşı deposu olarak kullanılmaktadır. Parsel 

 
24 http://www.investinankara.org/ ve Ankara'yı Keşfedin, Ankara Kalkınma Ajansı 

http://www.investinankara.org/content/economy
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hâlihazırda kullanımda olduğundan Proje alanındaki enerji, su, atıksu ve karayolu sistemleri kullanılacaktır. 

Proje alanı ve çevresinin uydu görüntüsü, Şekil 2'de sunulmuştur 

Şekil 2: Ankara’daki Faaliyet 1 Parselinin Genel Görünümü 

 

Ankara şehir merkezinin Proje alanına uzaklığı yaklaşık 20 km'dir. Esenboğa Havaalanı, Proje alanından 

yaklaşık 3 km ötede bulunmaktadır. Proje alanına en yakın yerleşim yeri, Proje alanının yaklaşık 3 km 

güney doğusunda bulunan Balıkhisar Mahallesidir. Projenin 1 km çapında bulunan en yakın yerler, 

OTONOMİ (Karayolu araçları satış noktası), YDS (özellikle Sağlık ve Güvenlik sektöründe çalışanlar için 

tanınan bir ayakkabı üretici firması), İŞBİR Yatak, ÖSYM (ulusal sınav merkezi), BORUSAN Otomotiv 

ve MAN Türkiye'dir. En yakın konut alanı 500 metre uzaklıkta olup Özal Bulvarı üzerindedir – kuş bakışı 

olarak otoyol görünümü (Şekil 3). Ayrıca son yıllarda Vilsan Veteriner ve İlaç Sanayi, Türk İlaç ve Serum 

Sanayi, TTS Türktıpsan A.Ş, Türkiye Plastik Medikal Ürünler A.Ş. olmak üzere ilaç ve tıbbi cihaz firmaları 

da faaliyet göstermeye başlamıştır. Akyurt Belediyesi İmar Planına göre, bu alan "Serum Alanı" olarak 

onay almıştır. 
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Şekil 3: Ankara Aşı Merkezi İçin 1 km Çapındaki Alanın İçinde Yer alan Yapılar 

 

İstanbul 

İstanbul, 15.519.267 kişilik nüfusuyla, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan adrese dayalı 

nüfusa göre 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye'nin en büyük şehridir. Nüfusun %47'si 35 yaşın 

altındadır.  Kentin nüfusu, kırsal kesimlerden İstanbul'a iç göç dolayısıyla son yıllarda önemli ölçüde 

artmıştır.  Bugün İstanbul Türkiye nüfusunun %20'sine ev sahipliği yapmaktadır ve GSYİH'in %22'sine ve 

vergi gelirlerinin %40'ına sahiptir. Türkiye'nin yaratıcı merkezlerinin ve kültürel endüstrilerinin neredeyse 

tamamı İstanbul'da yer almaktadır. Türkiye’de gerçekleştirilen müze ziyaretlerinin yaklaşık olarak yarısı 

(% 49), kültürel performansların ise %30’u İstanbul’da hayata geçirilmektedir. İstanbul’un çağdaş kültürü 

de gittikçe daha çok ilgi çekmektedir. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul’un güçlü yönleri 

“artan refahı, Türkiye’nin kültürel ve turistik lideri ve öncüsü olarak konumu, sanat ve kültüre karşı artan 

ilgi ve hepsinden önemlisi genç ve dinamik nüfusudur”. 

Projeye yeni eklenen 4. Bileşen kapsamında Ankara’daki aşı araştırma ve üretim merkezinin yanı sıra 

İstanbul’da da aşı araştırma merkezi yapılması hedeflenmektedir. Aşı Merkezi, Avrupa yakası 

Küçükçekmece ilçesinde bulunan “Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi” sınırları içerisinde bulunan “İstanbul Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezinde 

(İDEA) COVİD-19 pandemi sürecinde aşı ve serum testlerinin yapılabilmesi için, BSL2 ve BSL3 

seviyesinde iki ayrı laboratuvar kurulacaktır.  
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Şekil 4: İstanbul ve Küçükçekmece Haritası 

 

 

Şekil 5: İstanbul'daki Aşı Merkezi Alanının Görünümü 

İDEA, İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesinde bu faaliyet özelinde, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma 

Bakanlığının mali desteğiyle "Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinin arazi içerisinde kurulmuştur. Şekil  ve Şekil Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.'te g

örüldüğü gibi alan, Halkalı-Altınşehir Caddesi yakınında yer almaktadır ve parsele kolayca 

ulaşılabilmektedir. 

İDEA şu anda BSL2 seviyesindeki laboratuvarı kendi binasında işletmektedir. SB, hayvan deneyi için 

gelincik ve maymun gibi büyük deney hayvanları ekleyerek mevcut BSL2 laboratuvarını iyileştirmeyi 

amaçlamaktadır; ayrıca BSL3 seviyesinde bir üçüncü laboratuvar da COVID-19 aşı araştırma faaliyetlerine 

başlayacaktır.  İDEA ana binasının fiziki açıdan yeterli olmaması nedeniyle deney hayvanları ve BSL3 

laboratuvarı için uygun koşulları sağlayacak bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu binanın ihtiyacı, İDEA'nın 

ana binası ile aynı zamanda 2007 tarihli Türk Deprem Yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen 5 katlı 

otopark alanının son iki katını kullanarak karşılanacaktır. Otopark alanında inşaata gerek olmayacaktır; 

ancak kabin panelleri için BSL3 laboratuvar donanımının renovasyonu ve kurulumu için küçük çaplı tadilat 

çalışmalarına ihtiyaç duyulacaktır. Proje kapsamında satın alınacak hayvanlar, üst kattaki yeni otopark 

alanında tutulacaktır. BSL3 laboratuvarı, otopark alanının alt katında yer alacaktır. Otopark, 2018 yılında 
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ruhsatlandırılan yeni bir binadır ve deprem gibi doğal afetlere karşı son derece dayanıklıdır. Otopark alanı, 

otoparkın son iki katıdır ve kullanılmamaktadır. İlk 3 kat, araçların park etmesi için fazlasıyla yeterlidir. 

İDEA, BSL2 ve BSL3 laboratuvarları için son iki katı kullanacaktır. 

 

İDEA'da sağlanan hizmetler, hazırlıktan uygulamaya ve uygulanan deney projelerinin sonuçlarının 

analizinden değerlendirmesine kadar olan bilimsel amaçlı olan tüm süreçleri kapsamaktadır. Bu çerçevede; 

İDEA 4 Ameliyathane, 2'şer adet Canlandırma ve Yoğun Bakım Ünitesi, 5 Postperatif Bakım Odası, 2 

Preoperatif Bakım Odası, Transgenik Araştırma Odası, Karantina Alanları, 5 Üretim Odası, 2 Yıkama ve 

Sterilizasyon Alanı, Teknik Destek Alanları (Yem ve Gübre Saklama Odaları (Yem ve Atık Depolama 

Odaları, İlaç ve Sarf Malzemesi Odaları, Muayene Alanları), Biyokimya Laboratuvarları, Histopatoloji, 

Genetik Laboratuvarı ve Eğitim Simülasyon Laboratuvarı ile donatılmıştır.  

Ankara'da inşa edilecek Ankara Aşı Üretim Merkezinin  bina inşaat faaliyetlerinin tamamlanması biraz 

zaman alacaktır. Ancak İstanbul'daki İDEA tesisleri hâlihazırda inşa edilmiştir ve BSL3 laboratuvar 

ekipmanının kurulumu sırasında küçük tadilat faaliyetleri dâhil olmak üzere yalnızca gerekli ekipman ve 

deney hayvanlarının tedarikine ihtiyaç duymaktadır. Ankara Aşı Üretim Merkezi faaliyete geçene kadar, 

T.C. Sağlık Bakanlığı İDEA'da COVID-19 için araştırma faaliyetlerine başlayacaktır.  

  
Fotoğraf 1: Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar 

Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ön Girişi (Dış 

Görünüm) 

Fotoğraf 2: Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar 

Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ön Girişi (İç 

Görünüm) 

  
Fotoğraf 3: Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar 

Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arka Girişi (Dış 

Görünüm) 

Fotoğraf 4: Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar 

Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arka Girişi (Dış 

Görünüm-2) 
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Fotoğraf 5: Otopark Alanı (Geniş Görünüm) Fotoğraf 6 : Otopark Alanı (Yakın Görünüm) 

  
Fotoğraf 7 : Otopark Alanı Giriş– 1 Fotoğraf 8: Otopark Alanı Giriş – 2 

  
Fotoğraf 9: Otopark İç Görünümü - 1 Fotoğraf 10: Otopark Alanı İç Görünümü - 2 

Özel bariyerlerle ayrılmış alanlar, hayvan bakımı ve yaşam alanı ile BSL3 laboratuvarı oluşturmak üzere 

sabitlenecektir. Ayrıca patojen etkenlerle çalışacak alanların biyogüvenlik seviyelerinin arttırılabilmesi için 

havalandırma sistemine filtreli üniteler eklenecektir. Biyolojik atıkların dekontaminasyonu için otoklav ve 

diğer ekipman kullanılacaktır. Ayrıca sıvı atıkların dekontaminasyonu için toplama tanklarında kimyasal 

dekontaminasyon uygulanacaktır. Otoklav işleminin ardından dekontamine edilen bu atıklar, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanacak ve bertaraf edilecektir. İstanbul büyükşehir deponi alanı, AB 

tüzükleri ile uyumludur.  

5. Tahmini Çevresel ve Sosyal Riskler ve Bunların Hafifletilmesi 

İkinci ve üçüncü yeniden yapılandırmalar, SB'nin COVID-19 müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik 

yeni bileşeni destekleyecektir. Bu yeni bileşen, (i) Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 

SARS-CoV 2 Enfeksiyon Kılavuzu ile onaylanan ülke genelindeki sağlık tesislerinin Yoğun Bakım 
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Ünitelerindeki (YBÜ) hastaların tedavisi için COVID-19 ilaçlarının alımını, (ii)SB'nin COVID-19 aşı 

üretim merkezi için özel ekipman alımını, (iii) bireysel danışmanların istihdamını, ve (iv) aşı araştırma ve üretim 

personelinin Biyogüvenlik Seviye 3 eğitim faaliyetlerini finanse edecektir. 

Ankara Aşı Üretim Merkezinin yapım ihalesinin 2022 yılının ikinci çeyreğinde ilan edilmesi 

beklenmektedir ve yapım işinin 2022 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması ve 2023 yılının sonunda 

tamamlanması beklenmektedir. Üretimin 2023 yılında veya 2024 başında başlaması beklenmektedir. 

Merkezin amacı; serum/immunoserum ve antikor ürünlerin yanı sıra SARS-CoV 2, difteri, botülizm, 

tetanoz antitoksini, kuduz dâhil olmak üzere çok sayıda aşının üretimidir. Merkez, yeniden yapılandırma 

kapsamında ve SB idaresindeki ulusal bütçe fonlarından donatılacaktır ve bağlı tesis kabul edilmektedir. 

Merkezin, yıllık 5-15 milyon doz COVID-19 aşısı üretme kapasitesine sahip olduğu tahmin edilmektedir. 

Çoğu memur ya da sözleşmeli çalışan olacak 70-100 personel istihdam edilecektir. Merkeze 2022 sonuna 

kadar personel sağlanacaktır. Yeni merkezde aşağıdaki üniteler faaliyete geçecektir: aşı/antijen üretim 

üniteleri; immünoserum saflaştırma ünitesi; kalite kontrol laboratuvarı; doldurma, etiketleme ve paketleme 

ünitesi; araştırma ve geliştirme laboratuvarı; test üniteleri.  

İDEA tarafından İstanbul'da kurulacak olan aşı araştırma merkezi laboratuvarı, Mehmet Akif Ersoy 

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sınırlarında faaliyetlerine devam 

etmektedir. İDEA, araştırma kapasitesinin iyileşmesini teşvik eden mekanizmalar tasarlamak, (ii) doktora 

sonrası araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek, (ii) disiplinler arası çalışmaları ve işbirliklerini 

desteklemek ve (iv) araştırma kültürü ile araştırmacıların beceri ve deneyimlerini iyileştirmek amacıyla 

2012 yılında kurulmuştur. İnşaat faaliyetleri 2016 yılında tamamlanmıştır ve bu tarihten itibaren tescil 

süreci başlamıştır. İDEA, gelincik ve maymun gibi büyük deney hayvanlarını İyi Laboratuvar 

Uygulamalarına (İLU) uygun olarak kullanan Türkiye'deki ilk laboratuvar olması açısından büyük önem 

taşımaktadır. İDEA'da kurulan altyapı ile diğer hayvanların yanı sıra domuz, cüce yerli domuz, küçükbaş 

hayvanlar (zebra balığı, aksolotl, fare, sıçan, kobay faresi ve tavşan) deney amaçlı kullanılmaktadır.  

Prosedür gereklilikleri dikkate alınarak tüm alanların tamamen steril ve yarı steril olması sağlanmakta ve 

havalandırma sistemi hayvan türlerinin özel ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir. Merkezin tüm alt yapısı; 

merkezi kontrol sistemi ile 24 saat boyunca kontrol altında tutularak gerekli acil durumlarda müdahale 

edilebilmektedir.  

Ameliyathanelerde aşağıdakiler mevcuttur: 

1. Hayvanlara Özgü Dijital Görüntüleme  

2. Telemetrik Ölçüm Sistemi 

3. Lazer Doppler Akış Sitometri ve Görüntüleme 

4. C Kollu Görüntüleme Sistemi  

5. Analitik Destekli Analiz (EKG, EEG, EMG) Sistemleri  

6. Organ Banyosu  

7. İzole Kalp Sistemi  

8. Mikrocerrahi Mikroskobu. 

Operasyon sonrasında prosedürlerde kullanılan hayvanların yoğun bakım ve post-op süreçte bakımları 

yapılarak, optimum sağlık koşulları sağlanmaktadır. 

Genetik laboratuvarda araştırma amacıyla gen anlatımı, knock-out ve knock-in çalışmaları, hastalıkların 

genetik modellemesi, m-RNA çalışmaları, protein izolasyonu, moleküler tekniklerin geliştirilmesi ve 

immünohistokimya çalışmaları yapılacaktır. Altyapı geliştirme çabalarının devam etmesine rağmen 

araştırma özelinde ELISA ve PCR testleri yapılabilir.  

Hücre kültürü laboratuvarında birincil hücre kültürü, kök hücre izolasyonu, kök hücre üretimi, hücre 

aktivasyon takibi ve işaretlenmiş hücre tedavisi çalışmaları yapılacaktır. Temel hücre kültürü altyapısı 

tamamlanmış olup birincil hücre kültürü projeleri kabul edilmeye başlanmıştır.  
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Histopatoloji laboratuvarlarında araştırmaya dayalı makroskopik dijital görüntüleme, kesit alma ve 

boyama, doku takibi, dijital mikroskobik görüntüleme, arşivleme ve raporlama yapılabilmektedir. 

Biyokimya laboratuvarında araştırma tabanlı kan ve idrar analizleri ile tüm hayvan türlerine özel referans 

sonuçlamalar yapılmaktadır.   

Eğitim salonunda, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Programı, Perfüzyonist Eğitimi, Temel Cerrahi 

Kursu, Laparoskopik Cerrahi Kursu, Deneysel Model Eğitimleri, Temel Hücre Kültürü Eğitimi, Telemetri 

Kursu, İstatistik Kursu, Temel In Vitro Fertilizasyon Kursu gerçekleştirilecektir. 

Deneysel projeler, hastane bünyesinde oluşturulmuş ve Sağlık Bakanlığı onayını almış bir etik kurul 

tarafından değerlendirilerek uygulamaya başlanmaktadır ve onaylanmış projeler prosedürlendirilerek 

uygulanmaktadır.  

FDA Madde 21 kapsamında, ilk İLU ilkeleriyle çalışmaya başlamış olan İDEA’nın tüm fiziki ve çalışma 

koşulları, American Assosiation for Laboratory Animal Science ve AB Direktifi ile uyumlu hale 

getirilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden 06.09.2016 

tarih ve 126 izin numarası ile Deney Hayvanları Üretici Kullanıcı Tedarikçi Kuruluşlara Mahsus Çalışma 

İzni alınmış olup Akreditasyon süreci devam etmektedir. 5.000 hayvan kapasitesi bulunan İDEA’nın 2020 

yılı içinde İLU Akreditasyonunun tamamlaması, BSL2 laboratuvarına COVID-19 Aşı Testleri İçin Ferret 

ve Maymun Ünitesi eklenmesi ve BSL3 laboratuvarının kurulması hedeflenmektedir. Bu hedefler 

doğrultusunda BSL2 laboratuvarı için 10 personel, BSL3 için 13 personelin çalışması öngörülmektedir. 

- Akreditasyon Sürecinin Başlıca Adımları: 

1. BSL-2 ve BSL-3 tesisleri için mimari planlar ve mühendislik planları, işletmeye alma test dokümanları 

ve donanım geçerlemeleri ve doğrulamaları, CDC/NIH Mikrobiyoloji ve Biyomedikal Laboratuvarlarda 

Biyogüvenlik (BMBL) 5'inci basım gereksinimlerine uygunluklarını sağlamak için ÇSG Çevre Sağlığı ve 

Güvenliği Uzmanı tarafından önceden incelenecek ve onaylanacaktır. 

2. Yüklenici Firma, kılavuzları ve standartları uygulama yetkisine sahip Biyogüvenlik Sertifikasyon 

Uzmanının katılımı ile DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu ve CEN/CWA 15793 Laboratuvar 

Biyorisk Yönetim Standardı ve "CWA 15793:2008'in uygulanmasına dair kılavuz" olan CWA 

16393:2012 uyarınca akreditasyon sürecini başarılı bir şekilde tamamlayacaktır. BSL2 ve BSL3 

laboratuvarları biyogüvenlik riskleri için bir risk değerlendirmesi gerçekleştirecektir. 

3. Kurulum ve tadilat faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 

ya da ISO 14644 uyarınca uluslararası akreditasyon kuruluşu üyesi olmak zorunda olan bir üçüncü tarafça 

geçerleme testleri yapılacaktır. Geçerleme testi, HEPA filtreleri için sızdırmazlık testini, temiz oda 

sınıflandırmasının belirlenmesini, hava değişimlerini, oda basınçlarını, oda sıcaklığı ve nemini ve odaların 

ses basıncı seviyesini içerecektir. 

 

Çevresel ve Sosyal Riskler 

Yeni bileşen açısından dikkate alınacak çevresel hususlar, (i) laboratuvar reaktiflerinin ve bulaşıcı 

numunelerin depolanması ve kullanımı ile laboratuvar ekipmanının kullanımı, tıbbi atıkların/laboratuvar 

atıklarının yönetimi, sağlık çalışanlarının İSG/kişisel koruması ve toplum güvenliği dâhil olmak üzere aşı 

üretim merkezinin yapımı ve işletimi, (ii) hayvanlar üzerinde test ve (iii) istihdam edilecek bireysel 

danışmanların kişisel koruması ve güvenliğidir. Hayvanlar üzerinde test ve tıbbi atıkların ayrıştırılması, 

sterilizasyonu, depolanması, taşınması ve bertarafı dâhil olmak üzere var olan standart işletim prosedürleri 

(SİP) ve tıbbi personel güvenliğine ilişkin protokolleri planlayan ulusal yönetmelikler öngörülen riskleri 

ele alma açısından yeterli bulunmaktadır. SB, ilgili DSÖ laboratuvar biyogüvenliği kılavuzu uyarınca 

laboratuvarlar için BSL4, BSL2 ve BSL3'e ilişkin yönetmelikler geliştirmektedir ve yönetmeliklerin 

laboratuvarların ve merkezin faaliyete geçeceği zamana kadar yürürlüğe girmesi beklenmektedir.  

Sosyal risklerin orta ve yönetilebilir olması beklenmektedir. Danışmanların ve çalışanların istihdamı, proje 

finansmanı ile desteklenecektir ve İSG ve İş Kanunu ulusal gereksinimleri uygulanacaktır. Proje, SB'nin 
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mevcut şikâyet çözüm mekanizmasını kullanacaktır ve ÇSYÇ, Banka'nın COVID-19 PKP şablonu uyarınca 

Paydaş Katılım bölümü içermektedir. Ankara Aşı Merkezi’nin ilişkili tesislerinin mevcut arazi kullanımı 

ve potansiyel arazi edinimi üzerindeki yatırım etkileri nedeniyle, Banka'nın Gönülsüz Yeniden Yerleşime 

ilişkin işletme politikası (OP 4.12) ve Doğal Habitatlara ilişkin operasyonel politikası (OP 4.04) 

tetiklenmiştir. 

Proje işletiminin her bir aşamasında çevresel ve sosyal risklerin hafifletilmesini sağlamaktan öncelikle 

PYDB sorumlu olacaktır. 

 

Azaltma Tedbirler - Planlama ve Tasarım Aşaması (Aşı Üretim Merkezi ve Sağlık Tesisleri) 

Mal ve malzeme alımı: Proje, sağlık tesislerinin YBÜ'lerinde COVID-19 hastalarını tedavi etmek için 

gereken ilaçları ve aşı üretim merkezi için aşı/antijen üretim ekipmanını (ör. Enjeksiyon Su Sistemi, 

Biyoreaktör (Fermentör), Filtrasyon sistemini, Biyogüvenlik Kabini), immunoserum arıtma ekipmanını (ör. 

karbondioksit, yüksek etkinlikli partiküllü mutlak inkübatör, ters mikroskop, vakum pompası, eliza testi 

okuyucu), kalite kontrol laboratuvar ekipmanını, doldurma, etiketleme ve paketleme ünitesini, araştırma ve 

geliştirme laboratuvarını; ve test ünitelerini (ör. tam otomatik hücre kültürü ve görüntüleme sistemi, dijital 

polimeraz zincir reaksiyon sistemi, protein saflaştırma sistemi) finanse edecektir. Kalkınma İçin Proje Satın 

Alma Stratejisi (PPSD), COVID-19 acil durum iyileştirme durumuna uyan ve PGH'yi en verimli şekilde 

karşılayan amaca uygun tedarik düzenlemelerini ana hatlarıyla belirtmiştir. Satın Alma Strateji Belgesi 

revizyon sürecindedir ve Dünya Bankası kurallarına göre revize edilecektir: 

BSL2 için hayvanların barınma ve yaşamasına uygun kafes sistemleri ve bakım üniteleri, nekropsi için 

gerekli cihaz ve ekipmanlar, kontaminasyon olmaması için çalışmaların yapılacağı kabinler, örneklerin 

saklanılması için gerekli soğutucular, bakteriyolojik, virolojik, serolojik ve patolojik incelemeler için uygun 

ekipman ile moleküler çalışmalar için gerekli ekipman satın alınacaktır.  

BSL3 için hayvanların barınma ve yaşamı için uygun kafes sistemleri ve bakım üniteleri, nekropsi için 

gerekli cihaz ve ekipmanlar, kontaminasyon olmaması için çalışmaların yapılacağı kabinler, örneklerin 

saklanılması için gerekli soğutucular, bakteriyoloji ve viroloji için gerekli ekipmanlar satın alınacaktır. 

Azaltma Tedbirleri - İnşaat Aşaması (Ankara Aşı Üretim Merkezi) 

İş Sağlığı ve Güvenliği: İnşaat işleri, ulusal İSG Kanununa göre "çok yüksek derecede tehlikeli" olarak 

sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle, inşaat işleri öncesinde gerekli risk analizleri hazırlanacaktır. Tüm 

personele, inşaata ilişkin İSG konularında eğitim verilecektir. İnşaat yüklenicileri tarafından ayrıntılı İSG 

planları hazırlanacaktır. İnşaat işler, sırasında, yüklenicilerin İSG performansı izlenecektir. 

Toplum Sağlığı ve Güvenliği: Gerekli azaltma tedbirlerinin uygulanması ile inşaat işlerinin, herhangi olası 

etkisinden kaçınılacaktır. Bu tedbirler, ÇSED çalışmaları sırasında belirlenecek olup ayrı bir toplum sağlığı 

ve güvenliği yönetim planı hazırlanacaktır. Proje alanını çevreleyen topluluk üyeleri ve endüstriyel tesisler, 

Halkın Katılımı Toplantıları sırasında olası etkiler hakkında bilgilendirilecektir. 

Atık Yönetimi: İnşaat atıklarının (demir, hurda, kontamine olmuş giysiler, beton vb.) yanı sıra evsel ve 

ambalaj atıkları da inşaat aşamasındaki başlıca atıklar olacaktır. Atıklar, ulusal gerekliliklere uygun olarak 

toplanacak, depolanacak ve bertaraf edilecektir. Atık yönetim stratejisi ve planları, inşaat işleri öncesinde 

hazırlanacak olan atık yönetim planlarında ayrıntılandırılacaktır. İnşaat işleri sırasında evsel atıksu 

üretilecek olup bu evsel atıksu ulusal düzenlemelere göre yönetilecektir. 

Biyoçeşitlilik: Proje yeni inşa edileceğinden, biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiler ÇSED'de ayrıntılı olarak 

değerlendirilecektir. Sulak alanları çevreleyen biyoçeşitlilik özellikleri ve Proje alanı çevresindeki olası 

koruma alanları için ilgili azaltma tedbirleri belirlenecektir. 

Arazi Edinimi: Proje kapsamında hiçbir tesis ve yardımcı bileşenlerinin (enerji iletim hattı, yollar, kamplar 

vb.) herhangi bir gönülsüz arazi edinimine neden olması beklenmemektedir, ancak ÇSED çalışmaları 

sırasında araziler üzerindeki etkiler ve ekonomik kayıplar değerlendirilecektir ve gerekirse bir YYEP 

hazırlanabilir. 
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İnşaat faaliyetlerinden etkilenebilecek olan tüm resmi ya da gayri resmi kullanıcılar/arazi sahipleri tespit 

edilecektir. YYEP; hassas grupların belirlenmesine ve bu gruplara yönelik tedbirlerin alınmasına ek olarak, 

gereken şekilde geçim desteği, geçici ödenekler ve yardım ile ilgili tedbirleri de içermektedir. 

Hava Kalitesi ve Gürültü: İnşaat çalışmaları sırasında araçlardan, hafriyat faaliyetlerinden, yollardan ve iş 

makinelerinden kaynaklanan olası hava ve gürültü emisyonları oluşacaktır. ÇSED'de gerekli azaltma 

tedbirleri belirlenecek olup yönetim planları uygulanacaktır. 

 

Azaltma Tedbirleri - İşletim Aşaması (Aşı Üretim Merkezi ve Sağlık Tesisleri) 

Ankara Aşı Üretim Merkezi 

Tıbbi atık yönetimi: Türkiye'de, ÇŞB'nin Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. 

Yerel hükümet yetkilileri (Ankara için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul'daki İDEA için İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi) ve SB, uluslararası iyi uygulamalara dayalı hükümler içeren yönetmeliğin 

uygulanmasından sorumludur. SB; ÇŞB tarafından yönetilen/denetlenen katı tedbirlere dayanan ilgili 

düzenlemelerin oluşturulmasıyla uygun tıbbi atık yönetimi uygulamalarının entegrasyonu yoluyla sağlık 

kalite standartlarını iyileştirmiştir.  

Yönetmelik belediyelerin sorumluluklarını tıbbi atık yönetim planlarının oluşturulması ve tıbbi atık işleme 

tesislerinin kurulması, tıbbi atıkların sağlık tesislerinden taşınması ve atıkların il düzeyinde güvenli bir 

şekilde bertarafı da dâhil olmak üzere tıbbi atık yönetimi açısından yetkili olan kurumlar olarak 

belirlemektedir. BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarındaki tıbbi atıklar yeterli kapasite ile otoklavlanmaktadır. 

Atıkların tamamı otoklavlandıktan sonra dekontamine edilen bu atıklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

tarafından toplanacak ve bertaraf edilecektir. Büyükşehir deponi alanı, AB tüzükleri ile uyumludur.  

Sağlık tesisi (aşı geliştirme ve araştırma merkezleri dâhil olmak üzere tıbbi atık üreticileri) seviyesi 

gereksinimleri, atıkların kaynağında en aza indirilmesi ve ayrıştırılması, tıbbi atıkların sahada güvenli bir 

şekilde toplanması ve geçici olarak depolanmasından tıbbi atıkların güvenli bir şekilde toplanması, 

taşınması ve bertarafının yanı sıra tıbbi atık yönetim planlarının hazırlanması ile ilgili anlaşmaların 

bulunmasına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Sağlık tesisleri tarafından hazırlanan atık yönetim planı 

aşağıdakileri içermektedir: Atık azaltma uygulamaları, 2. Konteyner ve atık toplama ekipmanlarının 

ayrıntıları dâhil olmak üzere kaynakta atıkların ayrıştırılması ilkesi, 3. Saha içi taşımada kullanılacak 

ekipman ve araçlar hakkındaki ayrıntılar, 4. Toplama ekipmanının yerleri ve toplama ve sevk takvimi, 5. 

Sahada geçici depolama alanı ve özellikleri 6. Toplama ve saha içi taşımada kullanılan araç ve ekipmanlar 

için dezenfeksiyon yolları, 7. Olaylara karşı alınacak önlemler, 8. Tıbbi atıkların toplanması ve saha içinde 

taşınmasından sorumlu personel, 9. Tıbbi atıkların sterilizasyon/yakma tesislerine saha dışı taşıması, 10. 

Spesifik sterilizasyon/yakma tesisinin özellikleri ve 11. Kayıt ve raporlama gereksinimleri. 

Sağlık Bakanlığı ayrıca, ulusal Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında 

Yönetmelik (en son 2017 yılında tadil edilmiştir) kapsamında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile 

uyumlu bir şekilde uygun tıbbi atıkların yönetimi uygulamalarının gerçekleştirilmesine ilişkin ilkeleri 

içeren Sağlık Tesislerinde Kalite Standartlarını (STKS) geliştirmiştir. Sağlık Bakanlığı ve il müdürlükleri 

düzenli aralıklarla STKS’ye göre performans değerlendirmesi gerçekleştirmektedir. Sağlık kuruluşundaki 

çalışanlar, Yasa ile öngörülen şekilde atık yönetimi uygulamaları da dâhil olmak üzere düzenli eğitimler 

almaktadır.  

SB/PYDB, aşı üretim merkezinde tıbbi atık yönetimi için uygulanacak sistemin; (i) ulusal mevzuat, (ii) 

WMPH (şablon için ek II'ye bakınız) ve (iii) DSÖ Rehberleri (özelikle 4. baskıdan önce yayınlanmış olan 

DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzunun 3. baskısı) ile uyumlu olmasını sağlayacaktır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve paydaşlarla iş 

birliği içinde İSG alanındaki ana sorumlu kuruluştur ve mevzuatın geliştirilmesinden, uygulanmasından ve 

uygulanmasının sağlanmasından sorumludur. Türkiye, ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesinde 

belirtilen iş yeri kazaları risklerini önlemek üzere uluslararası ve bölgesel standartları kendi ulusal 

düzeydeki gerekliliklerine göre uyarlayarak İSG sisteminde reform gerçekleştirmiştir. Mevcut İSG Kanunu, 

iş ortamını ve sektörleri (hem kamu hem de özel sektör) ve yarı zamanlı çalışanlar, stajyerler ve çıraklar da 

dâhil olmak üzere neredeyse tüm çalışan sınıflarını yönetmektedir. Mevzuat kapsamlı olmanın yanı sıra 



33 
 

genel olarak da tüm sektörlerde ve birçok endüstride uygulanabilirdir. Bakanlığın bir parçası olan İş Teftiş 

Kurulu, İş ve İSG Kanunlarını icra ettirmekten ve düzenli İSG ve iş denetimleri yapmaktan sorumludur. 

Sağlık sektörü iş yerleri, ulusal İSG Kanununa göre “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılmaktadır. SB; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetilen/denetlenen katı tedbirlere dayanan ilgili 

düzenlemelerin oluşturulmasıyla uygun İSG uygulamalarının entegrasyonu yoluyla sağlık kalite 

standartlarını iyileştirmiştir. Sağlık tesislerinin performansını izlemeye yönelik kalite standartları, İSG 

konularını ve hem içeride hem de üçüncü taraflarca gerçekleştirilen denetimleri kapsamaktadır. Sağlık 

Bakanlığı ayrıca, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve çalışma 

koşullarının uluslararası standartlara uygun olarak iyileştirilmesi için katı tedbirlere sahiptir. COVID-19'un 

bir parçası olarak Bakanlık, COVID-19 vakaları ile uğraşan tüm çalışanlara yönelik KKD'ler hakkında DSÖ 

rehberleri ile uyumlu olan ayrıntılı bir rehber yayınlamıştır. 

DSÖ rehberleri "DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu" da biyogüvenlik seviyelerine göre laboratuvar 

uygulamaları ve güvenlik ekipmanı için standartlar belirlemektedir. BSL-2 ve BSL-3 seviyesi için tesis 

gereksinimleri temel olarak; (i) laboratuvar izolasyonunu, (ii) dekontaminasyon için sızdırmaz odayı, (iii) 

ventilasyonu, (iv) çift kapılı girişi, (v) hava kilidini, (vi) hava duşunu, (vii) atık arıtımını, (viii) otoklavı, 

(ix) biyogüvenlik kabinlerini ve (x) personel güvenlik izleme kapasitesini (ör. cam, kapalı devre televizyon, 

çift yönlü iletişim) içerecektir.   

 

- Tüm faaliyetler, hem (28339 sayılı ve 30 Haziran 2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan) İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri hem de Dünya Bankası Grubu'nun ÇSG 

Kılavuzları doğrultusunda uygulanacaktır. 

- Yüklenici, tüm çalışmaların güvenli ve disiplinli bir şekilde gerçekleştirileceğini ve çalışmaların, 

civardaki sakinler ve çevre üzerindeki riskleri en aza indirmek üzere tasarlandığını resmi olarak kabul 

eder.  

- Yüklenici, çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak ve Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan COVID-19 ile ilgili sağlık ve güvenlik önlemleri 

dâhil olmak üzere, uluslararası iyi uygulama örnekleri ve Türk Mevzuatı doğrultusunda uygun kişisel 

koruyucu donanımı (KKD) tedarik edecektir (baretler her zaman; maskeler ve koruyucu gözlükler, 

emniyet kemerleri ve güvenlik ayakkabıları, vb. gerektiğinde). 

- Yüklenici, ilgili belgelere ve deneyime sahip olan ve iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olacak 

personeli görevlendirecektir. 

- Tadilat işleri başlamadan önce, yapılacak tüm işler için bir Risk Değerlendirme çalışması 

gerçekleştirilecektir. İlgili prosedürler ve planlar ("Acil Durum Planları" dâhil) uygulamaya 

konulacaktır. Hem Risk değerlendirmesi hem de Acil Durum Müdahale Planları, COVID-19 risklerini 

ve diğer bulaşıcı hastalık risklerini uygun şekilde dikkate alacaktır.  

- Şantiyelere uygun işaretlerin asılması sağlanacak ve daha sonra işçiler, uymaları gereken temel kurallar 

ve yönetmelikler hakkında bilgilendirilecektir. 

- Çalışanlara, davranış kuralları dâhil olmak üzere iş yeri ve yapılacak işlerle ilgili olası riskleri ele alan 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri verilecek ve bu konuda iş güvenliği toplantıları 

düzenlenecektir. Bunlar; COVID-19 semptomlarına, korunma yöntemlerine ve semptomlar ortaya 

çıktığında yapılması gerekenlere ilişkin düzenli eğitimleri içerecektir. 

- Hem eğitimler hem de olaylar (ölümler, kayıp zamanlı olaylar, dökülmeler, yangın, pandemi veya 

bulaşıcı hastalıkların patlak vermesi, toplumsal huzursuzluk gibi önemli olaylar) kayıt altına 

alınacaktır.  

COVID-19 dâhil olmak üzere başka herhangi bir pandeminin/bulaşıcı hastalığın patlak vermesi 

durumunda; hem çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hem de iş yerleri için; Sağlık Bakanlığı; Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberliğine, yönergelerine ve tavsiye 

kararlarına uyulacak ve gerekli tüm tedbirler alınacaktır. 

Tablo 3: Biyogüvenlik Seviyesi Gereksinimlerinin Özeti 
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Laboratuvar biyogüvenliği kılavuzundaki laboratuvarlara ilişkin biyogüvenlik kılavuzları; (i) uygulama 

esaslarını (erişim, kişisel korunma, prosedürler, laboratuvar çalışma alanları ve biyogüvenlik yönetimi 

dâhil), (ii) laboratuvar tasarımını ve tesisleri (tasarım özellikleri dâhil), (iii) laboratuvar ekipmanını (önemli 

biyogüvenlik ekipmanı dâhil), (iv) sağlıkla ilgili ve tıbbi sürveyansı, (v) eğitimi, (vi) atık işlemeyi 

(dekontaminasyon, kontamine malzemeler ve atıklar için işleme ve bertaraf prosedürleri dâhil) ve (vii) 

kimyasal, yangın, elektrik ve radyasyon ekipmanı güvenliğini kapsamaktadır. 

SB/PYDB, tıbbi personel güvenliği ve enfeksiyonun önlenmesi açısından Ankara'daki aşı araştırma ve 

üretim merkezinin ve İstanbul'daki aşı araştırma merkezlerinin, hayvan deneylerine ilişkin ulusal mevzuata 

ve DSÖ Rehberlerine (DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu, 4. baskı) uygun olarak tasarlanmasını ve 

işletilmesini sağlayacaktır. 

İlgili etki azaltma önlemlerinin, uygulama düzenlemelerinin ve kurumsal sorumlulukların yanı sıra BSL2 

ve BSL3 laboratuvarlarının tasarım, inşaat ve işletme aşamalarıyla ilişkili tüm çevresel ve sosyal etkiler, 

usulüne uygun olarak açıklanan ve istişare edilen, BSL2 ve BSL3 için sahaya özel ÇSYP'de ele 

alınmaktadır. Açıklama ve istişare sürecinin ve sahaya özel PKP'nin ayrıntılarını içeren ÇSYP, Ek VII'de 

sunulmuştur. 

Hayvan deneyleri/refahı: Türkiye'de Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların 

Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik ile düzenlenmektedir. Bu yönetmelik, Bilimsel Amaçlarla 

Kullanılan Hayvanların Korunması hakkında 22 Eylül 2010 tarihli ve 2010/63/AB sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Direktifi hükümlerine paralel olarak hazırlanmıştır. Söz konusu yönetmelik kısaca 

şu konuları kapsamaktadır: (i) Kuruluşlarda hayvanların bakımına, barınmasına ve nakillerine ilişkin genel 

standartlar (Kuruluşlar ve hayvanların bakımına ve barınmasına ilişkin gereklilikler dâhil), hayvan refah 

biriminin oluşturulması ve görevleri insan dışı primatlar için üretme stratejileri; (ii) deney hayvanı 

üreticilerinin, tedarikçilerinin, kullanıcılarının ve araştırma yetkili kuruluşlarının ruhsatlandırılması; (iii) 

prosedürlerin amaçları ve prosedürlerde kullanılacak belirli türlerin koşulları; (iv) prosedürler, yöntem 

tercihleri, anestezi, prosedürlerin şiddet sınıflandırması, alternatif yaklaşımlar, tekrar kullanım ve 

önlenmesi ile prosedürün sonu; (v) hayvanların serbest bırakılması veya aile yanına verilmesi, öldürme 

yöntemleri ile organ ve doku paylaşımı; (vi) personelin yetki ve sorumlulukları; (vii) bilgilendirme, kayıtlar, 

işaretleme ve kimliklendirme; ve (viii) denetimler, izinlerin iptali, kapatma, değişiklik ve ilaveler. 

Dolayısıyla, kullanılan hayvan türlerini, hayvanların kullanımını (köken, üreme, işaretleme, bakım ve 

konaklama ve öldürme), hayvan üreticilerinin, tedarikçilerin ve araştırma enstitülerinin 

ruhsatlandırılmasını, personelin kalitesini ve bu tür enstitülerin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin teknik, 

sağlık ve hijyenle ilgili protokolleri ve hayvan refahını ve güvenliğini sağlamaya yönelik araçları ve kayıt 

tutma ve Bakanlık tarafından denetimleri düzenleyen protokoller bulunmaktadır.  Ayrıca, Hayvan 

Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2010/63/AB sayılı Direktif 

hükümlerine paralel olarak da hazırlanmıştır) kısaca; (i) deney hayvanının kullanım amacı, kuruluş, görev 
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süresi, çalışma yöntemleri, etik kurulların sorumlulukları ve yetkileri, (ii) deney hayvanlarına ve 

araştırmalara ilişkin uygulamalar ve (iii) eğitim ile ilgili hükümleri belirlemektedir. 

DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu, laboratuvarlar gibi koruma düzeylerini temel alan laboratuvar 

hayvanları deney tesisleri için uygulanacak kılavuz ilkeleri de belirler. Kılavuzda açıkça şu ifadelere yer 

verilmiştir: “Hayvanları deney ve tanı amacıyla kullananlar, hayvanların gereksiz acı veya ızdırap 

çekmesini önlemek için her türlü özeni gösterme konusunda ahlaki bir yükümlülüğe sahiptir. Hayvanlara 

rahat ve hijyenik barınma imkânı sağlanmalı ve yeterince besleyici yiyecekler ve su verilmelidir. Deney 

sonunda hayvanlara insancıl muamelede bulunulmalıdır”. Laboratuvarlara benzer şekilde; hayvan refahı ile 

tasarım özellikleri, ekipman ve tedbirler konusunda hayvan tesisinin uyması gereken gereklilikler de 

hayvan biyogüvenlik seviyesine uygun olarak kılavuzda açıklanmıştır. Bu gereklilikler, kuralların sıkılık 

düzeyini artırmaktadır.  

Biyogüvenlik (BSL-2): BSL-2 laboratuvarları, kazara solunması, yutulması ya da cilt maruziyeti halinde 

orta derecede tehlike teşkil eden orta riskli bulaşıcı ajanları ya da toksinleri incelemek için kullanılmaktadır. 

BSL-2 laboratuvarlarına ilişkin tasarım gereksinimleri; el yıkama lavabolarını, göz yıkama istasyonlarını 

ve otomatik kapanan ve kilitlenen kapıları içermektedir. BSL-2 laboratuvarları ayrıca biyolojik risk 

değerlendirmesine bağlı olarak atık yakma fırını veya otoklav ve/veya başka bir dekontaminasyon yöntemi 

dâhil olmak üzere laboratuvar atıklarını dekontamine edebilecek ekipmana erişime sahip olmalıdır. 

Biyogüvenlik (BSL-3): BSL-3 laboratuvarları, hava yoluyla bulaşabilecek ve öldürme potansiyeli olan 

enfeksiyonlara neden olabilecek bulaşıcı ajanları ve toksinleri incelemek için kullanılmaktadır. 

Araştırmacılar, tüm deneyleri biyogüvenlik kabini içerisinde gerçekleştirmektedir. BSL-3 laboratuvarları, 

kolaylıkla dekontamine edilecek şekilde tasarlanmaktadır. İlave bir güvenlik tedbiri olarak bu 

laboratuvarlar, laboratuvar dışı alanlardan (koridor gibi) laboratuvar alanlarına hava akışı sağlamak için 

kontrollü ya da "yönlü" hava akışı kullanmak zorundadır. Diğer tasarlanmış güvenlik özellikleri, iki adet 

kendi kendine kapanan, kilitli kapıdan giriş, sızdırmaz pencereler, zeminler ve duvarlar ile filtreli 

havalandırma sistemlerine ilişkin gereksinimi kapsamaktadır. BSL-3 laboratuvarları, biyolojik risk 

değerlendirmesine bağlı olarak atık yakma fırını veya otoklav ve/veya başka bir dekontaminasyon yöntemi 

kullanılarak laboratuvar atıklarını dekontamine edecek şekilde donatılmalıdır.  

 

 
Tablo 4. Hayvan tesisi muhafaza düzeyleri: uygulamaların ve güvenlik ekipmanının özeti 

RİSK 

GRUBU 

MUHAFAZA SEVİYESİ LABORATUVAR UYGULAMALARI VE GÜVENLİK EKİPMANI 

1 ABSL-1 Sınırlı erişim, koruyucu giysiler ve eldivenler. 

2 ABSL-2 ABSL-1 uygulamaları ve daha fazlası: tehlike uyarı işaretleri. Aerosol üreten 

faaliyetler için Sınıf I veya II BGK'ler. Yıkamadan önce atıkların ve kafeslerin 

dekontaminasyonu. 

3 ABSL-3 ABSL-2 uygulamaları ve daha fazlası: kontrollü erişim. Tüm faaliyetler için 

BGK'ler ve özel koruyucu giysiler. 

4 ABSL-4 ABSL-3 uygulamaları ve daha fazlası: sıkı kontrollü erişim. Girmeden önce 

kıyafet değişikliği. Sınıf III BGK'ler veya pozitif basınçlı giysiler. Çıkışta duş. 

Tesisten ayrılmadan önce tüm atıkların dekontaminasyonu. 
ABSL, hayvan tesisi Biyogüvenlik Seviyesi; BGK'ler, biyolojik güvenlik kabinleri 

 

 

DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzunda, coğrafi sınırlar dâhilindeki laboratuvarlarda patojenik 

mikroorganizmalar ile güvenli bir şekilde işlem yapılması için ulusal uygulama esaslarının geliştirilmesini 

teşvik ettiği belirtilmiştir. Aşı geliştirme merkezi, ulusal sağlık kurumu/SB tarafından işletilecektir ve 

laboratuvarlara ilişkin BSL-3 ile ilgili yönetmelikler, ilgili DSÖ laboratuvar biyogüvenliği kılavuzuna göre 

SB tarafından geliştirilmektedir. Bu nedenle; merkez, DSÖ Rehberlerine (DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği 

Kılavuzu, 4.. baskı) uygun olarak işletilecektir. Böylelikle, laboratuvarlar ve merkez faaliyete geçtiğinde 

uygulamaya konulması beklenen ulusal mevzuata (yönetmelikler) uyulması sağlanacaktır. Yeni bileşen, 

uygulamaları güçlendirmek için aşı üretim/araştırma merkezlerinin personeline BSL2, 3 ve 4 eğitimi 

verilmesini de destekleyecektir.  

 

https://www.phe.gov/s3/BioriskManagement/biocontainment/Pages/Biosafety-Cabinets.aspx
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Sağlık Tesisleri 

Yeni bileşen, ülke genelinde mevcut sağlık tesislerinin yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ'ler) hastalar için 

COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların tedarikini de finanse edeceğinden; bu tür tesislere yönelik 

azaltma tedbirleri için yalnızca operasyonel aşama dikkate alınacaktır. Faydalanıcı her bir sağlık tesisi, bu 

ÇSYÇ'nin gereksinimlerini yerine getirecek ve tesis için hazırlanan WMPH uyarınca işletilecektir. 

Tedavi amaçlı kullanılan ilaçlar nedeniyle üretilen tıbbi atıkların yönetimi ve bertarafı: Enfeksiyon 

kontrolü ve atık yönetiminde uygulanacak prosedürlerin detayları, WMPH'de belirlenmelidir. Mevcut 

faydalanıcı tesislerin benzer prosedürlere sahip olduğu durumlarda, çapraz enfeksiyonu azaltmaya ya da 

önlemeye yönelik azaltma tedbirlerini desteklemek için bu prosedürlerin desteklenmesi ya da 

güçlendirilmesi gerekebilir. Ek II, WMPH için bir şablon oluşturmaktadır ve WMPH kapsamında dikkate 

ve ele alınacak hususları aşağıdaki şekilde belirtmektedir: 

• Numuneler, ilaçlar, reaktifler ve diğer tehlikeli maddeler dâhil olmak üzere malların teslimi 

ve depolanması 

• KKD temini ve kullanımı, uygun temizlik prosedürleri, COVID-19 test işlemi, numunelerin 

test tesislerine taşınması dâhil olmak üzere tedavi uygulamaları 

• Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere DSÖ'nün Sağlık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Atıkların 

Güvenli Yönetimi ile ilgili kılavuzluğuna uygun atık süreçleri: 

 Atık üretimi, minimizasyonu, yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi  

 Hasta başında atık ayrıştırma, paketleme, toplama, depolama ve taşıma 

 Yerinde dezenfeksiyon ile otoklav gibi atık işleme ekipmanının uygunluğu ve kapasitesi. 

Yeterlilikleri ve uygunlukları değerlendirilmeli ve gerektiğinde uygun önlemler 

önerilmelidir.  

 Tıbbi atıkların taşınacağı ve saha dışında bertaraf edileceği saha dışı bertaraf tesislerinin 

uygunluğu ve kapasitesi. Nakliye araçları ve saha dışı bertaraf tesisleri için nakliye ve 

bertaraf yönetmelikleri ve lisansı açısından yeterlilik ve uygunluk değerlendirilmelidir.  

WMPH'de ele alınan sosyal konular; Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

dâhil olmak üzere, ulusal yönetmeliklere uygun olarak yönetilecektir ve aşağıdakileri içermelidir: 

o Toplum sağlığı ve güvenliği.  

o Sağlık Bakanlığı, aşağıdakileri sağlamak için Sağlık Tesislerinde Kalite Standartları kapsamında 

hazırlanan Hastaneler İçin Atık Yönetim Planlarından yararlanacaktır: 

• Her bir faydalanıcı sağlık tesisi, tesis için Ek II'de yer alan WMPH şablonuna dayanarak 

hazırlanan sahaya özel WMPH uyarınca işletilmektedir.  

• Atık ayrıştırma, paketleme, toplama, depolama, bertaraf ve taşıma WMPH ve DSÖ COVID-

19 Kılavuzları uyarınca yürütülmektedir; 

• Yerinde atık yönetimi ve bertarafı, düzenli olarak incelenecek ve WMPH'de yer alan 

protokollere ilişkin eğitim haftalık olarak gerçekleştirilecektir;  

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ihtiyaç duyulan saha dışı bertarafı aylık olarak denetleyecek ve 

uyumu sağlamak için gereken telafiye yönelik tedbirleri tesis edecektir. 

• Atık üretimi, minimizasyonu, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü, COVID-19 bağlamında 

uygulanabilen hallerde uygulanmaktadır; ve 

• COVID 19 hastalarının bakımı sırasında üretilen tüm tıbbi atıklar, belirlenmiş konteynırlarda 

ve torbalarda güvenli bir şekilde toplanmalı, işlenmeli ve daha sonra tercihen yerinde güvenli 

bir şekilde bertaraf edilmeli veya işlenmelidir.  Atıkların saha dışına taşınması halinde nerede 

ve nasıl işleneceğini ve imha edileceğini anlamak önemlidir.  Tıbbi atık ile uğraşan herkes, 

uygun KKD (bot, önlük, uzun kollu önlük, kalın eldiven, maske ve gözlük veya siperlik) 

kullanmalı ve çıkardıktan sonra el hijyenini sağlamalıdır.25 

 
25 Ara Dönem Rehberi: COVID-19 virüsüne yönelik Su, Sanitasyon, Hijyen ve Su Yönetimi. DSÖ, UNICEF, 19 Mart 2020 
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Sağlık çalışanlarının korunması: Tesislerdeki tıbbi personel SB kılavuzları ve DSÖ tavsiyesi 

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance) ile COVID-19'un 

detayları konusunda eğitilmeli ve güncel bilgiye sahip olmalıdır.   

Kapı kolları, zeminler ve düzenli olarak temas edilen tüm yüzeyler dâhil olmak üzere yemek yenen 

alanların/kantinlerin/yiyecek içecek tesislerinin/ tuvaletlerin/duşların/ortak kullanım alanlarının 

dezenfektan kullanılarak düzenli ve derin temizliğini içerecek şekilde gelişmiş günlük temizlik 

düzenlemeleri uygulamaya konulmalıdır (temizlik personelinin, konsültasyon odalarını ve enfekte hastaları 

tedavi etmek için kullanılan tesisleri temizlerken yeterli KKD'ye sahip olduğundan emin olunuz).   Tıbbi 

personel, izolasyon ve tedavi için kullanılan alanlar başta olmak üzere gereken temizlik düzenlemelerini 

gözden geçirmeli ve bu konuda tavsiyede bulunmalıdır. 

Temizlik personeline tıbbi personel tarafından temizlik görevleri öncesinde ve sonrasında ve atık 

kontrolünde (kullanılmış KKD ve temizlik malzemeleri dâhil) KKD'nin güvenli bir şekilde nasıl 

giyileceğine ve gereken hijyen düzeyinde (el yıkama dâhil olmak üzere) kullanılacağına ilişkin eğitim 

verilmelidir. Sağlık Tesisleri için çalışan temizlik görevlileri, sağlık güvenliği açısından devlet tarafından 

korunmaktadır ve karşılaştıkları risk düzeyine göre tüm tedbirler alınmaktadır. 

Uzun kollu önlükler, kolsuz önlükler, perdeler; tıbbi maskeler ve solunum maskeleri (N95 veya FFP2); 

eldivenler (tıbbi eldivenler ve temizleyiciler için ağır iş eldivenleri); göz koruması (gözlük veya yüz 

siperleri); el yıkama sabunu ve dezenfektanı ve etkili temizlik ekipmanları dâhil olmak üzere, yeterli tıbbi 

KKD malzemelerinin mevcut olması sağlanacaktır. İlgili KKD tedarik edilemezse, söz konusu malzemeler 

elde edilene kadar bez maske, alkol çözünürlüklü temizleyiciler, temizlik için sıcak su, ilave el yıkama 

imkânı gibi uygulanabilir alternatifler düşünülecektir.  

Çalışanlar; KKD eksikliği, aşırı fazla mesai, stres gibi iş sorunlarını ve iş yerinde tacizle ilgili herhangi bir 

sorunu (fiziksel, psikolojik ve cinsel istismar ve sömürü gibi), SB çalışanlarının şikâyet mekanizmaları 

(Sağlıkta Buluşma Noktası, Alo184 ve İl Sağlık Müdürlükleri) yoluyla hızla yönetime bildirecektir. 

Çalışanların başvurabileceği bu ŞÇM, anonim şikâyetlere izin vermektedir ve bir itiraz sürecine sahiptir.  

Yukarıda bahsi geçen tedbirler temizlik personeli de dâhil olmak üzere tüm çalışanlar için geçerlidir. 

Temizlik personeli dâhil olmak üzere tüm personelin, sağlık tesisine girerken ateşi ölçülmelidir. 

Tuvalet, kantin/yiyecek ve içme suyu ya da yataklı konaklama yerlerinde, atık istasyonlarında, mağazalarda 

ve ortak tesislerde çalışma alanlarına giriş/çıkışlar dâhil olmak üzere sahadaki önemli yerlere el yıkama 

istasyonları kurulmalıdır.   Her birinde temiz su, sıvı sabun ve kâğıt havlu (el kurutma için), düzenli olarak 

boşaltılan ve onaylanmış bir atık tesisine götürülen (sadece boşaltılmayan) bir atık kutusu (kullanılmış kâğıt 

havlular için) bulunmalıdır.  

Tıbbi personel/yönetim farkındalık kampanyaları, eğitimler düzenlemeli ve aşağıdakiler dâhil olmak üzere 

hastalığın yayılmasının nasıl asgariye indirileceğine dair çalışanları bilgilendirmek amacıyla sahada 

asılacak uygun posterler, işaretler ve uyarı ilanları için düzenleme yapmalıdır: 

• Hasta hissettikleri veya virüsle temas etmiş olabileceklerini düşündüklerinde kendilerini izole 

etmek ve sağlık personelini uyarmak;  

• Elleri düzenli olarak sabun ve suyla iyice yıkamak - gün içerisinde birçok kez; 

• Öksürme/hapşırma esnasında hastalığın yayılmasının nasıl önleneceği (dirseğin kıvrımlı 

kısmına ya da hemen atılan bir mendile öksürme, hapşırma) ve tükürmemek; 

• Meslektaşları ile arasında en az 2 m ya da daha fazla mesafe koymak.  

PYDB, sağlık çalışanlarını güncel COVID-19 DSÖ Rehberlerine ve Ek V'te yer alan Enfeksiyon ve 

Önleme Protokolüne dayanarak bulaşıcı hastalıklardan korumak için sağlık tesislerinin protokollerini 

gözden geçirecektir. PYDB ve faydalanıcı sağlık tesisleri aşağıdakileri sağlayacaktır:  

• Numuneler, farmasötikler, dezenfektanlar, reaktifler, diğer tehlikeli maddeler, KKD'ler vb. 

dâhil olmak üzere malların düzenli teslimi ve uygun şekilde depolanması; 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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• Halka açık alanların, servislerin, YBÜ'lerin, ekipmanın, araçların ve atıkların düzenli 

dezenfeksiyonuna ilişkin protokollerin yürürlükte olmasını ve protokollere uyulmasını 

sağlamak; 

• El yıkama ve diğer hijyen istasyonlarında her zaman temiz su, sabun ve dezenfektan 

bulunmasını sağlamak; 

• Otoklav/mikrodalga ekipmanı gibi donanımların çalışır durumda olmasını sağlamak;  

• COVID-19 hastaları ile rutin olarak temas halinde olan sağlık çalışanlarına düzenli test 

sağlamak;   

• Sağlık çalışanları için geçici konut, uygun su, sanitasyon ve hijyen tesisi ve düzenli 

dezenfeksiyon sağlamak; ve  

• Sağlık çalışanlarının, KKD olmaksızın ve/veya uygun olmayan herhangi bir çalışma koşulu 

(yetersiz dinlenme saatleri, makul olmayan fazla mesai, etik kuralların ihlali, iş yerinde cinsel 

sömürü ve suistimal/cinsel taciz gibi) altında çalışmaya zorlanmaları halinde SB'nin çalışan 

ŞÇM (SBN-Sağlıkta Buluşma Noktası ya da Bakanlık düzeyindeki acil yardım hattı Alo184 

aracılığıyla) üzerinden şikâyet kaydı oluşturma hakkına sahip olmasını sağlamak. 

COVID-19'un Kontrol Altına Alınması: PYDB ayrıca mevcut güncel COVID-19 DSÖ Rehberlerine ve Ek 

V'te yer alan Enfeksiyon ve Önleme Protokolüne dayanarak bulaşıcı hastalıklardan korumak için sağlık 

tesislerinin protokollerini gözden geçirecektir. PYDB ve faydalanıcı sağlık tesisleri aşağıdakileri 

sağlayacaktır:  

• COVID-19 hastaları için karantina prosedürlerini sürdürmek; 

• Karantinadaki hastalara sosyoekonomik durum, eğitim düzeyi, toplumsal cinsiyet, engeller ve 

diğer hassasiyetler nedeniyle ayrımcılık yapmamak;   

• Uygulanabilir olduğunda, COVID-19 hastalarının karantina izolasyonunu azaltmak için aile 

ve arkadaşları ile iletişim kurmaları amacıyla telefon ya da başka araçlara erişimini sağlamak;  

• Karantinadaki hastaların, geliştirme ve proje ile ilgili bilgilere erişebilmesini ve uygun yollarla 

istişarede bulunabilmesini sağlamak; 

• Halka durum hakkında düzenli olarak güncel bilgi vermek ve COVID-19'un yayılmasını 

önleyen protokolleri hatırlatmak; ve  

• Kesin COVID-19 vakalarına maruz kalan toplum üyelerini (aile ve arkadaşlar), uygulanabilir 

hallerde test etmek. 

DSÖ karantina kılavuzlarına erişim için: https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272428/retrieve. 

 

6. Çevresel ve Sosyal Konuları Ele Almaya Yönelik Prosedürler 

SB, uygulayıcı kurum olarak PYDB aracılığıyla projenin genel olarak uygulanmasından sorumludur. 

PYDB, proje uygulamasının başta ilgili İP 4.01 Çevresel Değerlendirme olmak üzere Dünya Bankası'nın 

koruma önlemleri politikalarına; Dünya Bankası Grubu'nun ÇSG Kılavuzlarına; DSÖ COVID-19 

Kılavuzlarına ve bu ÇSYÇ'ye uygunluğunu sağlamak dâhil olmak üzere projenin yönetimi ve 

desteklenmesi konusunda günlük sorumluluğa sahip olacaktır. PYDB, proje çalışmalarını ulusal düzeyde 

denetleyecek ve her bir faydalanıcı sağlık tesisinin tüm proje prosedürlerine uymasını ve profesyonel 

uygulama ve proje yönetimi desteği almasını sağlayacak yeterli sayıda personele sahip olacaktır. 

Proje ile finanse edilen faaliyetleri üstlenen her bir münferit faydalanıcı sağlık tesisi, proje süresi boyunca 

söz konusu faydalanıcı sağlık tesisinde ÇSYÇ'nin uygulanması konusunda PYDB ile irtibattan sorumlu 

olacak bir çalışanı görevlendirecektir.   

Söz konusu ÇSYÇ'nin uygulanması, sağlık tesisleri ile yakın bir şekilde çalışan PYDB tarafından 

yürütülecek aşağıdaki aşamaları içerecektir. 

İnceleme: 

Proje kapsamında üstlenilen tüm faaliyetler PYDB tarafından uygunluk bakımından incelenecektir. Proje 

kapsamında finansman için uygun olmayan aşağıdaki faaliyet türlerini kapsam dışında tutulacaktır: 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272428/retrieve
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• Çevre üzerinde uzun vadeli, kalıcı ve/veya geri dönüşü olmayan (ör. önemli doğal yaşam 

alanlarının kaybı) olumsuz etkilere neden olabilecek faaliyetler, 

• Önemli olumsuz sosyal etkileri olabilecek ve önemli sosyal çatışmaya yol açabilecek 

faaliyetler ve 

• Yeniden yerleşim veya arazi edinimi/kullanım kısıtlaması veya kültürel miras üzerinde 

olumsuz etkiler içerebilecek faaliyetler. 

DB ve PYDB, hastaların mevcut sağlık tesislerinin YBÜ'lerinde tedavisinde kullanılan COVID-19 

ilaçlarının tedarikine ilişkin Ç&S riski ve Bileşen 4 kapsamındaki faaliyetleri, “Kategori B/Düşük B" 

şeklinde sınıflandırırken; bireysel danışmanların istihdamı ve eğitim faaliyetleri ile ilgili risk, “Kategori C” 

olarak belirlenmiştir. Ankara Aşı Üretim Merkezinin inşaatı DB İkrazı kapsamında finanse edilmemesine 

ve yalnızca mal ve malzemelerin destek kapsamına girmesine rağmen, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

(ÇSYP), Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) (ÇSED çalışmaları sırasında belirlenecektir) ve Paydaş 

katılım Planı (PKP) ile alt yönetim planları dâhil olmak üzere Bankanın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi ve 

Türkiye mevzuatları uyarınca, ayrıntılı bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) yapılması 

gerekmektedir. 

Çevresel ve Sosyal Değerlendirme: 

Yapılandırma kapsamında temin edilen ve COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlardan ve ekipmandan 

faydalanan ve "Kategori B/Düşük B" risk derecelendirmesine sahip her bir sağlık tesisi, Ek II'de sunulan 

şablonu esas alarak bir WMPH hazırlayacak ve uygulayacaktır, "Kategori C" risk derecesine sahip olanların 

ulusal mevzuata uymak dışında herhangi bir ilave çevresel değerlendirmeye/dokümana ihtiyacı 

olmayacaktır.  

Yeniden yapılandırma için hâlihazırda hazırlanmış olan PKP, tüm proje finansmanlı faaliyetler için 

uygulanabilir olacaktır. Münferit faydalanıcı sağlık tesisleri, hastaların ve ailelerinin, yerel makamların ve 

halkın genelinin pandemi durumunun farkında olmasını ve Bakanlık temelli yardım hatları, ŞÇM'ler ve 

diğer önemli bilgi kanallarına erişimleri olmasını sağlamak amacıyla PKP'de bahsi geçen kılavuzlara 

uyacaktır. 

PYDB, hazırlanan dokümanların Dünya Bankası gereksinimlerini karşılamasını sağlayacak genel kalite 

güvence fonksiyonunu gerçekleştirecektir. WMPH incelemesinde PYDB açık, uygulanabilir ve uygun 

olduğunu teyit edecektir. 

İstişare ve Açıklama: 

COVID-19 pandemisi esnasında sosyal mesafe ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, Ç&S araçlarına 

ilişkin paydaş istişareleri mümkün olan hallerde PKP'deki talimatlar uyarınca sanal olarak 

gerçekleştirilecektir. PKP, kilit paydaşları belirlemiş ve Proje ve riskleri ve etkileri hakkında bilgi 

paylaşımına ilişkin istişareler düzenlemiştir. Tüm araçlar, PYDB internet sitesinde açıklanacaktır ve PYDB 

ofisinde ve tercihen faydalanıcı sağlık tesislerinde basılı kopyalar da bulunacaktır.  Bunlar, DB internet 

sitesinde de açıklanacaktır. 

Ç&S Planların İncelenmesi ve Onaylanması:   

WMPH'lerin ilk seti (5'e kadar) DB'nin ön inceleme ve onayına tabi olacaktır. Proje uygulaması esnasında 

Banka, PYDB'nin WMPH'lerin ön incelemesini gerçekleştirmesi ve Dünya Bankası'nın son incelemeyi 

yapması konusunda PYDB ile karşılıklı olarak mutabakata varabilir. 

Uygulama: 

Münferit faydalanıcı sağlık tesisleri, araçların uygulanmasından sorumlu olacaktır. PYDB, uygulama 

desteği ve denetimi sağlayacaktır.  

İzleme ve Raporlama:  

PYDB, izleme ve değerlendirme (İ&D) faaliyetlerinden ve proje faaliyetleri, çıktıları ve sonuçlarına ilişkin 

ilerlemenin izlenmesinden sorumlu olacaktır. SB, PYDB vasıtasıyla: (a) kendi spesifik göstergelerine 

ilişkin tüm verilerin toplanması ve konsolide edilmesinden; (b) sonuçların değerlendirilmesinden; (c) 
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devamlı olarak ve her bir uygulama desteği misyonundan önce sonuçların DB'ye raporlanmasından sorumlu 

olacaktır. 

Faydalanıcı sağlık tesislerinden PYDB'ye aylık ve PYDB'den Banka'ya üç aylık olmak üzere iki tür rapor 

olacaktır: 

Aylık Raporlar. Münferit faydalanıcı sağlık tesisleri, PYDB'ye gerçekleştirilen her bir faaliyete 

ilişkin aylık rapor hazırlayacak ve sunacaktır. Söz konusu raporlar, WMPH'nin uygulanmasına 

ilişkin ilerleme durumunu ve istatistikleri, yerel yardım hatlarına, ŞÇM aracılığıyla alınan 

şikâyetlere ve çözümlenmesine ilişkin bilgileri ve herhangi bir diğer ilgili bilgiye ilişkin 

istatistikleri içerecektir. 

Üç Aylık Raporlar. PYDB, Banka'ya genel proje uygulama raporu sunacaktır. Bu raporlar, her 

faydalanıcı sağlık tesisi için faaliyetlerin bir özeti, paydaş katılım faaliyetleri ve şikâyet kaydı dâhil 

ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Projenin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik performansını 

içerecektir. 

 

7. Halkın Katılımı ve Açıklama 

Paydaş katılım gereksinimleri ile tutarlı olarak ve COVID-19 ile ilgili karantina ve sokağa çıkma kısıtlaması 

tedbirlerini göz önünde bulundurarak, bu bölümde istişare süreci ve projeye özel bilgilerin ÇSYÇ ve 

münferit her bir alt proje ile ilgili olarak nasıl açıklanacağı tanımlanmaktadır. Bölümde; ÇSYÇ'nin bir 

parçası olarak hazırlanan PKP ile tutarlı olarak (aşağıda yer alan Bölüm 8 ve Ek VIII'e bakınız), PYDB ve 

etkilenen topluluklar ile paydaşlar arasında nasıl iletişim kurulacağı açıklanmıştır.  

COVID-19 salgınının doğası ve yayılma mekanizması nedeniyle, ilk istişare kamu yetkilileri ve ulusal 

sağlık uzmanları ve uluslararası sağlık örgütü temsilcileri ile sınırlıdır.  PKP uyarınca, proje COVID-19 ve 

bağlantılı diğer konularla ilgili bilgileri açıklamak için geliştikçe farklı durum ve gereksinimlere adapte 

olacaktır. Bilgiler, SB tarafından virüsün yayılmasını önleme konusunda sağlanan ulusal rehberlik üzerine 

inşa edilecek ve özellikle proje faaliyetleriyle ilişkili risklere odaklanacaktır. 

Kamuoyu istişaresine ve açıklamalara yönelik başlangıç stratejisi, PKP kapsamında tanımlanmıştır ve proje 

uygulaması boyunca uygulanacaktır.  

Ayrıca, hazırlanmakta olan projeler için paydaş istişare ve katılımı esnasınca benimsenmek üzere Dünya 

Bankası tarafından aşağıdaki kılavuz ilkeler önerilmiştir:  

• Proje alanındaki ülke COVID-19 yayılımını ve hükümetin virüs yayılımını kontrol altına almak 

için getirdiği kısıtlamaları gözden geçirmek; 

• PKP'yi, özellikle önerilen katılım yaklaşımını, yöntemlerini ve biçimlerini gözden geçirmek ve 

çeşitli katılım faaliyetlerinin yürütülmesinde virüs bulaşma ile ilişkili potansiyel riskleri 

değerlendirmek; 

• Tüm PYDB ve Sağlık Tesisi üyelerinin sosyal davranış ve iyi hijyen uygulamaları konusundaki 

anlayışlarını dile getirdiğinden ve ifade ettiğinden ve bu tür hijyen uygulamalarının ifade edilmesi 

prosedürünün paydaş katılımı etkinliklerinden önce geldiğinden emin olmak; 

• Halka açık oturumlar, çalıştaylar ve toplantılar da dâhil olmak üzere halka açık toplantılardan 

(ulusal kısıtlamaları dikkate alarak) kaçınmak ve proje kurumları ile faydalanıcılar/etkilenen 

kişiler arasındaki doğrudan etkileşimi en aza indirmek;   

• Daha küçük toplantılara izin verilmesi halinde, odak grup toplantıları gibi küçük grup oturumları 

halinde istişareler yürütmek.  İzin verilmemesi halinde, WebEx, Zoom ve Skype toplantıları dâhil 

olmak üzere online kanallar aracılığıyla toplantı yapmak için tüm makul çabayı göstermek; 

• İletişim araçlarını çeşitlendirmek ve sosyal medya ve çevrim içi kanalları daha fazla kullanmak. 

Mümkün ve uygun olan hallerde, paydaşların türüne ve kategorisine bağlı olarak özel çevrim içi 

platformlar ve amaca uygun sohbet grupları oluşturmak;  



41 
 

• Paydaşların çevrim içi kanallara erişimi olmadığında ya da paydaşlar bunları sık sık 

kullanmadığında, geleneksel iletişim kanallarını (TV, gazete, radyo, özel telefon hatları, halka açık 

ilanlar ve posta) kullanmak;  

• Projenin hazırlık aşaması göz önüne alındığında, büyük toplantıların ve çalıştayların gerekli 

olduğu durumlarda sanal atölye çalışmaları tasarlamak için çevrim içi iletişim araçları kullanmak;  

• Çevrim içi etkileşimin zor olduğu durumlarda, bilgiler Facebook, Twitter, WhatsApp grupları, 

Proje internet bağlantıları/internet siteleri gibi dijital platformlar ve geleneksel iletişim araçları 

(TV, gazete, radyo, telefon görüşmeleri ve posta ile geri bildirim sağlanmasına ilişkin 

mekanizmaların açık bir tanımına sahip postalar ve/veya telefon hatları) yoluyla yayılabilir. Tüm 

iletişim kanallarının, paydaşların geri bildirimlerini ve önerilerini nasıl sağlayabileceklerini açıkça 

belirtmesi gerekir.  

ÇSYÇ, hem ülkede Sağlık Bakanlığı internet sitesi URL'sinde hem de Dünya Bankası'nın internet 

sitesinde paylaşılacak ve ülkedeki COVID-19 tedbirleri doğrultusunda istişare edilecektir. İki hafta 

boyunca yorumlara açık olacaktır. İletişim e--postası, telefon, adres ve sosyal ağ hesabı, yorumları iletmek 

için kullanılabilir olacaktır.  

Danışma süreci ve sonuçları ÇSYÇ'de belgelendirilecektir ve yeniden paylaşılacaktır. 

İstanbul'daki BSL 2 ve 3 laboratuvarlarına yönelik ÇSYP'nin açıklanmasına ve istişarelerine ilişkin 

ayrıntılar Ek VII'de sunulmuştur. 
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8. Paydaş Katılım Planı 

Paydaş belirleme, iletişimin yöntemini ve konusunu ve şikâyet çözüm mekanizmasının 

konusunu detaylandıran bir Paydaş Katılım Planı (PKP) hazırlanmıştır (Ek VIII'e bakınız).  Burada, paydaş 

katılımı ve ÇŞM'ye ilişkin gereksinimleri detaylandırmak için PKP'den bahsedilmektedir26. SEP, PYDB 

internet sayfasında yayınlanacak 27  ve "canlı" bir belge olarak hizmet vereceği için periyodik olarak 

güncellenecektir.  

Özellikle bu proje için yeni bir şikâyet mekanizmasının kurulması planlanmaktadır. Proje Türkiye'nin 

büyük bir çoğunluğunu kapsadığından; hâlihazırda kullanılmakta olan ulusal mekanizmalar, yeni kurulan 

Şikâyet Mekanizmasına (ŞM) entegre edilecektir. Yeni sisteme gerekli yazılım entegrasyonlarını 

sağlayarak, yalnızca Proje ile ilgili şikâyetlerin ulusal sistemlerde filtrelenmesi ve bu şikâyetlerin Projeye 

özgü şikâyet mekanizması sistemine iletilmesi planlanmaktadır. Entegre edilecek ulusal sistemler, SABİM 

ve SBN sistemleridir. Telefonla (Alo 184) ve çevrim içi olarak erişilebilen SABİM (Sağlık Bakanlığı 

İletişim Merkezi); hastaların şikâyetlerini, sorunlarını ve önerilerini şahsen veya anonim olarak alır. SBN 

(Sağlıkta Buluşma Noktası); sağlık çalışanlarının şikâyet ve önerilerini çevrim içi olarak, e-posta yoluyla 

ve telefonla şahsen veya anonim olarak gönderebilecekleri, sağlık çalışanlarına yönelik ayrı bir ŞM'dir. 

Ulusal ŞM'leri Projeye özgü ŞM'ye entegre ederek, Proje kapsamında yer alan tüm ilgili paydaşlara (iç ve 

dış paydaşlar) ulaşılacaktır.  

“CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)” adlı üçüncü bir ulusal ŞM de bulunmaktadır. CİMER, 

alınan şikâyetlerin %99'unu ilgili devlet kurumlarına iletmektedir. CİMER üzerinden alınan her şikâyet 

hâlihazırda SABİM'e iletilmektedir. Dolayısıyla CİMER, SB sistemine hâlihazırda entegredir.  

9. Kurumsal Düzenlemeler, Sorumluluklar ve Kapasite Geliştirme 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi (P152799), 

Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık & Müdahale APL 2 (P096262) ve Sağlıkta Dönüşüm 

(P074053) projeleri ile on beş yıldan fazla bir süredir Dünya Bankası ile çalışma deneyimine sahiptir. Banka 

ile olan bu uzun ortaklık sayesinde SB, proje faaliyetlerinde güçlü kurum içi kapasite geliştirmiştir. 

Bakanlık, ÇŞB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetilen/denetlenen katı tedbirlere 

dayanan ilgili düzenlemelerin oluşturulması yoluyla uygun tıbbi atık yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarının entegrasyonu yoluyla sağlık kalite standartlarını iyileştirmiştir. Yerel hükümet yetkilileri 

ve SB, uluslararası iyi uygulamalara dayalı hükümler içeren Tıbbi Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 

uygulanmasından sorumludur. Sağlık Bakanlığı ayrıca sağlık tesislerinin performansını izlemek için kalite 

standartlarına ve hem içeride hem de üçüncü taraflarca gerçekleştirilen denetimlere sahiptir. Sağlık sektörü 

iş yerleri, ulusal İSG Kanununa göre “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı ayrıca, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve 

çalışma koşullarının uluslararası standartlara uygun olarak iyileştirilmesi için katı tedbirlere sahiptir. 

COVID-‑19'un bir parçası olarak Bakanlık, COVID-‑19 vakaları ile uğraşan tüm çalışanlara yönelik 

KKD'ler hakkında DSÖ kılavuz ilkeleri ile de uyumlu olan ayrıntılı bir rehber yayınlamıştır. Bununla 

birlikte, mevcut ekipman, araçlar, sağlık personeli ve KKD'nin verimli bir şekilde müdahale açısından 

yeterli olmadığı durumlarda, Sağlık Bakanlığının kurulu kapasitesi COVID-‑19 vakalarının katlanarak 

artması zorluğuyla karşı karşıya kalmaktadır. 

Proje, mevcut Proje Yönetim ve Destek Birimi (PYDB) aracılığıyla SB tarafından uygulanacaktır. 

Gerektiğinde Proje, SB'nin teknik uzmanları ve teknik danışmanlar tarafından desteklenecektir. HSGM, 

gerektiğinde, tıbbi malzeme ve ekipman tedariki konusunda, yeni proje bileşeni (Bileşen) kapsamındaki 

teknik faaliyetlere destek sağlayacaktır. Eğitim gibi seçilmiş faaliyetler, gerekmesi halinde sözleşmelerle 

üçüncü taraflardan destek alınarak gerçekleştirilebilir. PYDB ayrıca konsolide yıllık iş planı, satın alma 

 
26 ÇSS10 için Şablon: COVID-19'a Müdahaleye Yönelik Projeler için Paydaş Katılıma ve ilgili Özel Bilgiler,  Dünya Bankası 

tarafından kullanılmıştır 
27 https://pydb.saglik.gov.tr/TR,65062/covid-19-saglikta-acil-durum-projesi.html 
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planı ve proje bileşenlerine ilişkin konsolide bir faaliyet ve finans raporu hazırlanması çalışmalarını 

yönetecek ve Banka'nın çevresel ve sosyal koruma ve fidüsyer politikalarına uygunluğun izlenmesi 

konusunda SB'ye destek sunacaktır. PYDB, bu faaliyetten sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısına düzenli 

olarak rapor verecektir. 

Mevcut PYDB, bu Projeyi uygulamak için yeterli personele sahiptir. PYDB'nin mevcut personel sayısı 

32'dır (15 memur ve 17 bireysel danışman). PYDB hâlihazırda bir proje direktöründen, bir direktör 

yardımcısından, yedi İ&D uzmanından, dört satın alma uzmanı ve asistanından, üç mali yönetim uzmanı 

ve asistanından, altı idari personelden, dört bilgi teknolojisi uzmanından, dört tercümandan, bir sosyal 

sektör uzmanından ve bir çevre uzmanından oluşmaktadır. Ana projeye yönelik iç süreçler 

oluşturulmaktadır ve gerektiğinde yeniden yapılandırma için revize edilecektir. Bununla birlikte; satın alma 

faaliyetleri, SB bünyesindeki satın alma ekiplerinin iş yükünü artıracaktır ve SB, ihtiyaç duyulması halinde, 

satın alma uzmanları ve teknik uzmanlar istihdam edecektir. 

PYDB, sağlık hizmeti sunumunda Dünya Bankası tarafından finanse edilen projelerinde faydalanıcı 

memnuniyet anketleri ve vatandaş katılımı uygulamalarını geliştirmiştir. Yeni yeniden yapılanmada PYDB, 

Ç&S koruma önlemleri araçlarının uygulanması ve izlenmesi için ek personel (bir çevre uzmanı ve bir 

sosyal sektör uzmanı) istihdam ederek güçlendirilmiştir. 

Proje işletiminin her bir aşamasında çevresel ve sosyal risklerin hafifletilmesini sağlamaktan öncelikle 

PYDB sorumlu olacaktır. PYDB'nin sorumlulukları aşağıdaki gibi olacaktır:  

• ÇSYÇ belgesi ile ilgili tüm raporların takibi. 

• Proje kapsamındaki finansmanın uygunluğuyla ilgili olarak Projede gerçekleştirilen 

faaliyetlerin taraması; 

• Başta WMPH olmak üzere hazırlanan belgelerin Dünya Bankası gereklilikleriyle uyumlu olup 

olmadığını genel kalite güvencesi fonksiyonunu gerçekleştirerek kontrol etme ve net, makul 

ve uygun olduğunu teyit etme; 

• ÇSYÇ ve PKP'ye ilişkin istişare ve bilgi paylaşımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;  

• Projenin uygulama döneminde, Banka'nın PYDB ile mutabık kalması halinde, WMPH için ön 

inceleme gerçekleştirilmesi; 

• Faydalanıcı sağlık kuruluşlarına uygulama desteği ve gözetim sağlanması; 

• İzleme ve değerlendirme (İ&D) faaliyetlerinden, proje faaliyetleri, çıktıları ve sonuçları ile 

ilgili ilerlemenin denetlenmesinden sorumlu olunması; 

• Banka'ya projenin uygulamasına ilişkin üç aylık raporlar sunulması;  

• Şikâyet çözüm mekanizmasının işleyişi dâhil olmak üzere ilgili paydaş katılım faaliyetlerinin 

yürütülmesi 

• Ankara aşı üretim merkezinde tıbbi atık yönetimi için uygulanan sistemin ulusal mevzuata, 

WMPH'ye ve DSÖ Rehberlerine uygun olduğunun Sağlık Bakanlığının ilgili daire 

başkanlıkları ile yeniden teyit edilmesi 

• Ankara aşı üretim merkezinin ulusal mevzuata ve personel güvenliği ve herhangi bir 

enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi ile ilgili DSÖ rehberlerine uygun olarak işletileceğinin, 

Sağlık Bakanlığının ilgili daire başkanlıkları ile yeniden teyit edilmesi 

• Ankara aşı üretim merkezinin ulusal mevzuata ve hayvan deneyleri ile ilgili DSÖ rehberlerine 

uygun olarak tasarlanıp işletileceğinin, Sağlık Bakanlığının ilgili daire başkanlıkları ile 

yeniden teyit edilmesi 

PYDB, faydalanıcı sağlık kuruluşlarında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesini sağlayacaktır: 

• Beşikten mezara enfeksiyon kontrolü ve atık yönetimi süreci boyunca zincirin her bir halkası 
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için rollerin ve sorumlulukların tanımlanması; 

• Tüm faydalanıcı sağlık kuruluşlarında enfeksiyon kontrolü ve biyogüvenlik ve atık yönetim 

tesisinin işletmesinden sorumlu kişiler dâhil olmak üzere, yeterli ve nitelikli personelin mevcut 

olması; 

• Faydalanıcı sağlık kuruluşlarının başkanının enfeksiyon kontrolü ve atık yönetimine ilişkin 

tüm sorumluluğu aldığının vurgulanması; 

• Yönetimin; faydalanıcı sağlık tesisindeki ilgili tüm departmanları içermesi ve sorunları ve 

performansı yönetmek, koordine etmek ve düzenli olarak gözden geçirmek üzere departman 

içi bir ekip oluşturması;  

• Faydalanıcı sağlık tesislerinde atık kollarını izlemek ve kaydetmek için bir bilgi yönetim 

sistemi kurulması ve  

• Kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin sağlık çalışanlarını, atık yönetimi çalışanlarını ve 

temizlik görevlilerini kapsaması. Üçüncü taraf atık yönetim hizmeti sağlayıcılarına da ilgili 

eğitimlerin verilmesinin sağlanması. 

• Dünya Bankası ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü arasında BSL2- ve BSL3 laboratuvarları 

için ihale süreçlerinin koordine edilmesi. 

• Laboratuvarların işletme aşamasında İDEA ile Sağlık Bakanlığının ilgili müdürlükleri 

arasında koordinasyon sağlanması. 

Yeni bileşen, Ankara'daki aşı üretim merkezinin ve İstanbul'daki laboratuvarların personeline BSL2 ve 3 

eğitimi verilmesini de destekleyecektir. 

 

 

  



45 
 

Ekler  

I. Kısaltmalar  

II. Hastaneler İçin Atık Yönetim Planı (WMPH)   

III. Kaynak Listesi: COVID-19 Rehberliği 

IV. Ulusal Çevre Mevzuatı ve Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler 

V. Sağlık Tesislerine Yönelik Enfeksiyon ve Önleme Kontrolü Protokolü    

VI. Ankara'daki Aşı Üretim Merkezi İçin İnşaat Aşaması ÇSYP Şablonu 

VII. İDEA'daki BSL 2 ve BSL 3 Laboratuvarları için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı  

VIII. Proje için Paydaş Katılım Planı 

 

 



46 
 

I. Kısaltmalar 
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MY Mali Yönetim 
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TSDŞ Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet 
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SYGM Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

HSGM Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

GIIP Uluslararası İyi Endüstri Uygulamaları 

ŞÇM Şikâyet Çözüm Mekanizması 

SYBS Sağlık Yönetimi Bilgi Sistemi 

SSGDP Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

SDP Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi 

HVAC Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme 

YBÜ Yoğun Bakım Ünitesi 

WMPH Hastaneler İçin Atık Yönetim Planı 

IPF Yatırım Proje Finansmanı 

BT Bilgi Teknolojisi 

İYP İşgücü Yönetim Prosedürleri 

İ&D İzleme ve Değerlendirme 

MAP Çok Aşamalı Programlı Yaklaşım 

ÇŞB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

SB Sağlık Bakanlığı 

BOH Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar 

İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 

İP Operational Man 

PGH Proje Gelişim Hedefi 

BBSH Birinci Basamak Sağlık Hizmeti 

TKHK Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

PYDB Proje Yönetim Destek Birimi 

KKD Kişisel Koruyucu Donanımlar 

KÖİ Kamu-Özel İşbirliği 

PPSD Kalkınma İçin Proje Satın Alma Stratejisi 

SÇ Sonuç Çerçevesi 

STKS Sağlık Tesislerinde Kalite Standartları 

PKP Paydaşların Katılım Planı 

SİP Standart İşletim Prosedürleri 

TD Teknik Destek 

TÜSEB Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

BM Birleşmiş Milletler 

USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

DB Dünya Bankası 

DSÖ Dünya Sağlık Örgütü 
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II. Hastaneler İçin Atık Yönetim Planı (WMPH)  

1. Amaç 

Atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, 

taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini sağlamak. 

2. Kapsam 

Hastane yönetimini, tüm birimleri, hastane çalışanlarını ve temizlik firması çalışanlarını kapsar. 

3. Sorumlular 

Bu talimatın uygulanmasından hastane yönetimi, tüm birimler, hastane çalışanları ve temizlik firması 

çalışanları sorumludur. 

4. Tanımlar 

Atıklar; evsel nitelikli atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, radyoaktif atıklar olmak üzere dört ana başlık 

altında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. 

4.1. Evsel Nitelikli Atıklar 

4.1.1. Genel Atıklar: Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, enfekte olmayan hasta odalarındaki hastalar 

ve çıkartıları ile bulaşmamış atıklar, kan ve vücut sıvısı ile kontamine olmamış, cilt bütünlüğü 

bozulmamış kapalı kırıklarda kullanılan alçılar, doktor, hemşire odaları atıkları, idari birimler, temizlik 

hizmetleri, mutfaklar, bahçe, ambar ve atölyelerden gelen atıklar, yemek artıkları, çay, vs. tıbbi, tehlikeli 

ve ambalaj atıklarından ayrı olarak siyah renkli plastik torbalarda toplanır. Ayrı toplanan evsel nitelikli 

atıklar, ünite içinde sadece bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile taşınarak geçici atık deposuna götürülür 

ve ayrı olarak geçici depolanır. Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmaz. 

Karıştırılmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul edilmelidirler. Toplanan evsel nitelikli atıkların, Katı 

Atık Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda taşınmaları ve bertaraf edilmeleri sağlanmalıdır. 

4.1.2. Ambalaj Atıkları: Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye vs. kaynaklanan enfekte olmamış ve 

tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir kâğıt, karton, mukavva, plastik, cam, metal gibi atıklardır. 

Kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar. 

Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları ise yine kontamine olmamaları şartıyla cam ambalaj 

kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise diğer ambalaj atıkları ile birlikte mavi renkli plastik 

torbalarda toplanırlar. Kullanılmış serum şişeleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki plastik, hortum, iğne 

gibi hasta ile temas eden kontamine olmuş materyallerden ayrılır. Kontamine olmuş malzemeler diğer 

tıbbi atıklar ile birlikte 13’üncü maddede belirtilen esaslara göre toplanır. Toplanan ambalaj atıklarının, 

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda geri kazanılması 

sağlanmalıdır. 

4.2. Tıbbi Atıklar: Sağlık kuruluşları, araştırma kuruluşları ve laboratuvarlar tarafından oluşturulan tüm 

atıklar tıbbi atıktır. Başta doktor, hemşire, ebe, veteriner, diş hekimi, laboratuvar teknik elemanı olmak 

üzere ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan 

ayrı olarak biriktirilir ve torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır. Toplama 
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ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulunur. Tıbbi atıklar 

hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karıştırılmamalıdır. 

4.2.1. Enfeksiyöz Atıklar: Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel 

uygulama gerektiren atıklardır. Laboratuvar atıkları, kan ve kan ürünleri, kan ve kan ürünleriyle 

kontamine olmuş nesneler, kullanılmış ameliyat giysileri, diyaliz atıkları, karantina atıkları, bakteri ve 

virüs içeren hava filtreleri, enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, enjektörler (iğne ucu 

çıkarılmış), intravenöz kataterler, foley sonda, nazogastrik sonda, trakeostomi kanülü, idrar torbası ve 

bağlantıları, izolasyon odası atıkları, pansuman malzemeleri, eldiven, serum seti, spanç, pamuk ve sarf 

malzemeleri, gaita kapları, idrar kapları, balgam kapları, sekresyon ve çıkartılar gibi atıkları içermektedir. 

4.2.2. Patolojik Atıklar: Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi, tıbbi 

müdahale sırasında ortaya çıkan vücut sıvıları, plasenta, kesik uzuvlar, biyolojik deneylerde kullanılan 

kobay leşleri gibi atıklardır. 

4.2.3. Kesici ve Delici Atıklar: Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklardır. 

Enjektör iğne uçları, intraket iğneleri, ampuller, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, lanset, lam, lamel, cam 

pastör pipeti, kırılmış diğer camlar delici ve kesici atıklar, bu atık türü kapsamındaki malzemelerdendir. 

Diğer atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve 

sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile 

“DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine 

kartondan yapılmış kutu veya konteynırlar içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında 

doldurulur, ağızları kapatılır ve bantlanarak kırmızı plastik çöp torbalarına konur. Delici ve kesici atık 

kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmamalı, ağızları açılmamalı, boşaltılmamalı ve geri 

kazanılmamalıdır. 

4.3. Tehlikeli Atıklar: Fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel 

işleme tabi olacak atıklardır.  Tehlikeli kimyasallar, amalgam atıkları, genotoksik ve sistotoksik atıklar, 

farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar ve basınçlı kaplar tehlikeli atıklar arasında sayılabilir. 

Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı toplanmalıdır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre 

işlem görmelidir. 

4.4. Radyoaktif Atıklar: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp, 

uzaklaştırılmalıdır. 

5. Kullanılan Cihazlar/Malzemeler 

Temizlik Malzemeleri 

Kesici-Delici Atık Kutuları 

Atık Poşetleri 

Koruyucu Önlük ve Kalın Eldiven 

Atık Konteynırları 

El Dezenfektanı 
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6. Talimat 

6.1.1. Atık toplama, taşıma ve depolamada görevli personele göreve başlamadan önce oryantasyon 

eğitimi verilmelidir. 

6.1.2. Yılda iki kez rutin olarak hizmet içi eğitim verilir ve gerekli görüldüğünde bu eğitimler tekrarlanır. 

6.1.3. Temizlik personeline verilmiş olan hizmet içi eğitim, eğitim sonrası ünitelerde bütün aşamaları ile 

uygulamalı olarak yaptırılır. 

6.1.4. Yapılan eğitimler kayıt altında tutulur. 

6.2. Görevli tüm personelin hepatit B enfeksiyonuna karşı bağışıklık durumu kontrol edilmeli, duyarlı 

olan personel aşılanmalıdır. Tıbbi atık taşımada, depolamada ve sahada görevli personele ayrıca tetanoz 

aşısı yapılmalıdır. 

6.3. Doktor, hemşire, temizlik personeli ve diğer personel, kesici ve delici alet yaralanmaları meydana 

geldiğinde Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesine ve Personel Sağlığı Polikliniğine müracaat etmelidir. 

6.4. Atıklar kaynağında ayrılmalıdır. Tıbbi atığa atılan her şey tıbbi atık olarak kabul edilmeli ve 

kesinlikle geri alınmamalıdır. Bu nedenle atığın kaynağında doğru ayrılması çok önemlidir.   

6.5. Hastane çalışanları, atıkları doğru atık kaplarına koymalıdırlar. Temizlik personeli tarafından tıbbi 

atıklar toplanırken, atıkların kaynağı üzerine bir flasterle yazmalı ve atığın standartlara uygunluğu kontrol 

edilerek, servis sorumlu hemşiresinin kontrolünde tıbbi atık taşıyıcı personele ‘Atık Takip Formu’ ile 

teslim edilmelidir. Atık Takip Formu servis hemşiresi tarafından imzalanmalıdır.   

6.6. Tıbbi atıklar, servis ve ünitelerden saat 14.30, 16.30 ve 06.00, 07.00 arası; polikliniklerden ise 14.30,-

16.30 arası toplanmalı ve geçici atık deposuna taşınmalıdır. Tıbbi atıklar kaynağında toplandıktan sonra 

kesinlikle herhangi bir yerde biriktirilmemeli, bekletilmemeli, hemen geçici atık deposuna taşınmalıdır. 

Gerektiğinde taşıma zamanı, atığın toplandığı saate göre ayarlanmalıdır. 

6.7. Atıklar boneli, maskeli, gözlüklü, eldivenli, çizmeli, ütülü ve temiz turuncu renkli özel giysili 

personel tarafından toplanmalı ve taşınmalıdır. Söz konusu özel kıyafet sadece atıkların toplanması ve 

taşınması sırasında giyilmelidir. 

6.8. Tıbbi atık torbaları ve delici ve kesici atık kapları ¾ oranında doldukları zaman ünite temizlik 

personeli tarafından derhal yenileri ile değiştirilmelidir. Yeni torba ve kapların kullanıma hazır olarak 

atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulması sağlanmalıdır.   

6.9. Tıbbi atıkların toplanmasında, yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta 

yoğunluklu polietilen ham maddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat 

kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, her iki yüzünde örülebilecek büyüklükte 

“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan kırmızı renkli plastik 

torbalar kullanılmalıdır.   

6.10. Torbalar en fazla 3/4 oranında doldurulmalı, ağzına kadar doldurulmamalı, ağızları sıkıca 

bağlanmalı ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya 
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konularak kesin sızdırmazlık sağlanmalıdır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmamalı ve tekrar 

kullanılmamalıdır. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmamalı, torbasından çıkarılmamalı, 

boşaltılmamalı ve başka bir kaba aktarılmamalıdır. 

6.11. Tıbbi atık torbaları, ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına 

yüklenmeli, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılmalıdır. Atık torbaları 

asla elde taşınmamalıdır. 

6.12. Hastanede atık, oluştuğu birimden çıkar çıkmaz sadece atıkların taşınması için kullanılan asansörle 

geçici depolama alanına taşınmalıdır. Atık taşıma aracı, insan trafiğinin yoğun olmadığı, hastaların tedavi 

olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, ziyaretçi, hastane personeli ve hasta trafiğinin yoğun olduğu 

bölgelerden mümkün olduğunca uzak güzergâhı izleyerek geçici depolama alanına ulaştırılmalı ve atık 

taşıma görevlisi tarafından ‘Atık Takip Formu’ ile geçici atık deposu sorumlusuna teslim edilmelidir. 

6.13. Tıbbi atıklar ünite içinden boneli, maskeli, eldivenli, gözlüklü, çizmeli ve turuncu renkli ütülü, 

temiz, özel elbiseli personel tarafından tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik ve benzeri 

malzemeden yapılmış, yükleme ve boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol 

açabilecek keskin kenarları olmayan; yüklenmesi, boşaltılması temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve 

sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile taşınmalıdır.    

6.14. Tıbbi atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde 

“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunmalıdır.   

6.15. Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve 10.000 ppm’lik klor tabletli su ile 

dezenfekte edilmelidir.   

6.16. Taşıma sırasında poşetlerden delinen, yırtılan olursa veya dökülürse derhal atıklar güvenli bir 

şekilde toplanır, yer ve araç 10.000 ppm’lik klor tabletli su ile dezenfekte edilir.   

6.17. Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmemeli ve birlikte taşınmamalıdır.   

6.18. Evsel atıklar tek bir renk ve üzerinde ‘EVSEL ATIK’ yazan taşıma araçları ile evsel atık deposuna 

taşınmalıdır. 

6.19. Tıbbi atıkların geçici depo alanları; tıbbi atık ve evsel atık olmak üzere iki bölümden oluşur, depo 

alanına depo görevlilerinden başka kimse girmemeli, depo kapıları sürekli kilitli tutulmalıdır. Depo 

alanına depo görevlilerinden başka kimse girmemeli, depo kapıları sürekli kilitli tutulmalıdır. Depo ve 

kapıları, içeriye herhangi bir hayvan, haşarat girmeyecek şekilde inşa edilmelidir. 

6.20. Ünitelerden getirilen tıbbi atıklar Günlük Tıbbi Atık Takip Formu ile tıbbi atık deposu sorumlusu 

tarafından formda yer alan şartlara uygunluğu kontrol edilerek teslim alınır. Atık deposu sorumlusu 

tarafından teslim alınan ‘Günlük Tıbbi Atık Takip Formu’, teslim tarih ve saatine göre sıralı olarak 

dosyalanmalıdır ve yetkililer tarafından istediğinde kontrole hazır bulundurulmalıdır. Tıbbi atıkların 

belediye görevlisine teslimi ise, tıbbi atık deposu sorumlusu tarafından makbuz karşılığında yapılıp bu 

makbuzlar da aynı şekilde saklanmalıdır. 

6.21. Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda olmalıdır. Deponun tabanı 

ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay 
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bir malzeme ile kaplanmalıdır. Depolarda yeterli aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunmalı 

ayrıca, sıcak bölgelerde depo özel olarak soğutulmalıdır.   

6.22. Depo kapıları dışarıya doğru açılmalı veya sürgülü olmalıdır. Kapılar daima temiz ve boyanmış 

durumda olmalıdır. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyanmalı, üzerinde 

görülebilecek şekilde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış 

“Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunmalıdır.    

6.23. Geçici atık depolarının içi ve kapıları, görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların 

kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlarda inşa edilmelidir.   

6.24. Geçici atık deposu, hastane girişi, çıkışı ve otopark gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu 

yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına inşa edilmemelidir. 

6.25. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılmalıdır. Tıbbi atık 

deposu günde bir kez talaşlardan tamamen temizlenmeli, 10,000 ppm’lik klor tablet ile ıslatılmış paspas 

ile silinmelidir. Bu temizleme sırasında zemin kesinlikle sulu bırakılmamalı ve daha sonra tekrar 

talaşlanarak kullanıma hazır hale getirilmelidir. Tıbbi atık deposu için kullanılan paspas ve arabası, 

sadece tıbbi atık deposun temizliğinde kullanılmalı ve temiz, kuru bir şekilde bir sonraki temizlik için 

hazır halde bulundurulmalıdır.  Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen 

atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme (talaş) ile yoğunlaştırıldıktan 

sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulmalı ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal 

10,000 ppm’lik klor tabletli su ile paspaslanarak dezenfekte edilmeli ve kuru bir şekilde talaşlanarak 

kullanıma hazır hale getirilmelidir. Kullanılan ekipman ise temizlik işleminden hemen sonra 10,000 

ppm’lik klor tabletli su ile dezenfekte edilerek temiz ve kuru bir şekilde kullanıma hazır olarak 

bulundurulmalıdır. 

6.26. Evsel atık deposunun kapısında ‘EVSEL ATIK’ yazısı olmalı, kapı boyalı ve temiz olmalıdır.  Evsel 

nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı, ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin 

kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunmalıdır. Bölme atıkların boşaltılmasını 

müteakiben su ve deterjan ile temizlenmelidir.   

6.27. Temizlik ekipmanı, koruyucu giysiler, atık torbaları ve konteynırlar geçici atık depolarına yakın 

yerlerde depolanmalıdır. 

6.28. Geçici atık deposu alanında görevli personel çalışma süresince gözlük, maske, bone takmalı, 

eldiven, çizme, ütülü ve temiz turuncu renkli özel elbise giymeli, bu kıyafeti çalışma alanı dışında 

kullanmamalıdır. 

6.29. Evsel atıklar ilçe belediyesi iş birliği ile uzaklaştırılmalıdır, belediye görevlileri evsel atıkları almak 

için günde 1 ya da 2 kez hastaneye gelir. 

6.30. Ambalaj atıkları ilgili firma iş birliği ile (kâğıt ürünler ilgili firma tarafından, cam ürünler de şişe 

cam kurumu tarafından) hastaneden uzaklaştırılmalıdır. Hastanede cam ürünler, ambalaj atıklarıyla 

birlikte toplanmaktadır ve ilçe belediyesi iş birliği ile uzaklaştırılır.   
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6.31. Tıbbi atıklar büyükşehir belediyesi iş birliği ile uzaklaştırılmalıdır, büyükşehir belediyesinin tıbbi 

atık aracı atıkları almak için ayda 2 kez hastaneye gelir, atıklar tutanak ile geçici depo alanında belediye 

yetkililerine teslim edilir. 

6.32. Radyoaktif atıklar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu iş birliği ile uzaklaştırılır.   

6.33. Tehlikeli atıklar Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde uzaklaştırılır.  
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III. Kaynak Listesi: COVID-19 Rehberliği 

DSÖ Rehberliği 

Halka yönelik tavsiyeler 

• Sosyal mesafe, solunum hijyeni, kendi kendine karantina ve tıbbi tavsiyeler dâhil olmak üzere, 

DSÖ'nün halka yönelik tavsiyeleri için, DSÖ'nün bu internet sitesine 

başvurabilirsiniz:  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public  

Teknik rehberlik   

• Yeni tip koronavirüs (nCoV) enfeksiyonu şüphesi durumunda, sağlık bakımı sırasında enfeksiyon 

önleme ve kontrol [Infection prevention and control during health care when novel coronavirus 

(nCoV) infection is suspected], yayımlanma tarihi: 19 Mart 2020 

• Hijyen Uygulamalarını Geliştirmek İçin Üye Devletlere Verilecek Tavsiyeler [Recommendations to 

Member States to Improve Hygiene Practices], yayımlanma tarihi: 1 Nisan 2020 

• Şiddetli Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları Tedavi Merkezi [Severe Acute Respiratory Infections 

Treatment Center], yayımlanma tarihi: 28 Mart 2020 

• Sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol (sınırlı kaynaklara sahip tesisler odaklı) [Infection 

prevention and control at health care facilities (with a focus on settings with limited resources)], 

yayımlanma tarihi: 2018 

• 2019 Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili laboratuvar biyogüvenlik rehberliği [Laboratory 

biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19)], yayımlanma tarihi: 18 Mart 

2020 

• Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu, 3. Baskı [Laboratory Biosafety Manual, 3rd edition], 

yayımlanma tarihi: 2014 

• Örneklerin toplanması ve sevkiyatı dâhil olmak üzere COVID-19 laboratuvar testleri [Laboratory 

testing for COVID-19, including specimen collection and shipment], yayımlanma tarihi: 19 Mart 2020 

• 4 Ayrı Ülke Bulaşma Senaryosuna Göre Öncelikli Laboratuvar Test Stratejisi [Prioritized Laboratory 

Testing Strategy According to 4Cs Transmission Scenarios], yayımlanma tarihi: 21 Mart 2020 

• COVID-19 Bağlamında Güvenli Ceset Yönetimine İlişkin Enfeksiyon Önleme ve Kontrolü [Infection 

Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19], 

yayımlanma tarihi: 24 Mart 2020 

• COVID-19 salgını ile ilgili olarak yolcuların geri dönüşü ve karantina altına alınması konusunda 

dikkate alınması gereken kilit faktörler [Key considerations for repatriation and quarantine of travelers 

in relation to the outbreak COVID-19], yayımlanma tarihi: 11 Şubat 2020 

• Kamp dışındaki mülteciler ve göçmenler için COVID-19 hazırlık, önleme ve kontrol çalışmaları 

[Preparedness, prevention and control of COVID-19 for refugees and migrants in non-camp settings], 

yayımlanma tarihi: 17 Nisan 2020 

• Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını: İş sağlığı ve güvenliği için kilit faktörler de dâhil olmak 

üzere sağlık çalışanlarının hakları, rolleri ve sorumlulukları [Coronavirus disease (COVID-19) 

outbreak: rights, roles and responsibilities of health workers, including key considerations for 

occupational safety and health], yayımlanma tarihi: 18 Mart 2020 

• COVID-19 tedavi merkezleri için oksijen kaynakları ve dağılımı [Oxygen sources and distribution for 

COVID-19 treatment centers], yayımlanma tarihi: 4 Nisan 2020 

• Risk İletişimi ve Topluluk Katılımı (RCCE) Eylem Planı Rehberliği - COVID-19'a Hazırlıklı Olma 

ve Müdahale [Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Action Plan Guidance 

COVID-19 Preparedness and Response], yayımlanma tarihi 16 Mart 2020 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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• Koronavirüs hastalığının (COVID-19) kontrol altına alınması bağlamında bireylerin karantinasına 

ilişkin hususlar [Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for 

coronavirus disease (COVID-19)], yayımlanma tarihi: 19 Mart 2020 

• Sağlık tesisi ve toplumda COVID-19 vaka yönetimine ilişkin operasyonel hususlar [Operational 

considerations for case management of COVID-19 in health facility and community], yayımlanma 

tarihi: 19 Mart 2020 

• 2019 Koronavirüs hastalığı (COVID-19) için kişisel koruyucu donanımların rasyonel kullanımı ] 

[Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19)], 

yayımlanma tarihi: 27 Şubat 2020 

• İş yerinizi COVID-19'a hazır hale getirmek [Getting your workplace ready for COVID-19], 

yayımlanma tarihi: 19 Mart 2020 

• COVID-19 için su, sanitasyon, hijyen ve atık yönetimi [Water, sanitation, hygiene and waste 

management for COVID-19], yayımlanma tarihi: 19 Mart 2020 

• Sağlık hizmeti faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların güvenli yönetimi [Safe management of wastes 

from health-care activities], yayımlanma tarihi: 2014 

• Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını bağlamında toplumda, evde bakım sırasında ve sağlık 

kuruluşlarında maskelerin kullanımı hakkında tavsiyeler [Advice on the use of masks in the 

community, during home care and in healthcare settings in the context of the novel coronavirus 

(COVID-19) outbreak], yayımlanma tarihi: 19 Mart 2020 

• COVID-19 sırasında engellilik ile ilgili dikkate alınması gereken hususlar [Disability Considerations 

during the COVID-19], yayımlanma tarihi: 26 Mart 2020  

 

DÜNYA BANKASI GRUBU REHBERLİĞİ 

• Teknik Not: Kamuya açık toplantılar düzenleme konusunda kısıtlamalar varken, DB destekli 

faaliyetlerde Kamuoyu Görüşünün Alınması ve Paydaş Katılımı [Technical Note: Public 

Consultations and Stakeholder Engagement in WB-supported operations when there are constraints 

on conducting public meetings], yayımlanma tarihi: 20 Mart 2020 

• Teknik Not: COVID-19 Faaliyetlerine Destek Sağlamak İçin Askeri Kuvvetlerden Yararlanmak 

[Technical Note: Use of Military Forces to Assist in COVID-19 Operations], yayımlanma tarihi: 25 

Mart 2020 

• ÇSÇ/Tedbirler ile İlgili Sürece Yönelik Bilgi Notu: COVID-19 İnşaat/Mühendislik İşleri Projelerinde 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar [ESF/Safeguards Interim Note: COVID-19 Considerations in 

Construction/Civil Works Projects], yayımlanma tarihi: 7 Nisan 2020 

• Sağlık, Beslenme ve Nüfus (HNP) ile ilgili COVID Müdahale Faaliyetleri İçin Cinsel Sömürü ve 

İstismar/Taciz ile ilgili Teknik Not [Technical Note on SEA/H for HNP COVID Response 

Operations], yayımlanma tarihi: Mart 2020 

• İşyerinde COVID-19 ile İlgili Sağlık Risklerini Önleme ve Yönetme Konusunda Uluslararası Finans 

Kurumu (IFC) Müşterilerine Verilecek Sürece Yönelik Tavsiyeler [Interim Advice for IFC Clients on 

Preventing and Managing Health Risks of COVID-19 in the Workplace], yayımlanma tarihi: 6 Nisan 

2020 

• COVID-19 Bağlamında Çalışanları Destekleme Konusunda Uluslararası Finans Kurumu (IFC) 

Müşterilerine Verilecek Sürece Yönelik Tavsiyeler [Interim Advice for IFC Clients on Supporting 

Workers in the Context of COVID-19], yayımlanma tarihi: 6 Nisan 2020 

• Krize Müdahale Konusunda Şirket Liderliği İçin Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Tahminleri: 

COVID-19 Pandemisi ile Karşı Karşıya [IFC Tip Sheet for Company Leadership on Crisis Response: 

Facing the COVID-19 Pandemic], yayımlanma tarihi: 6 Nisan 2020 
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• Dünya Bankası Grubu'nun Sağlık Tesislerine Yönelik ÇSG Rehberleri [WBG EHS Guidelines for 

Healthcare Facilities], yayımlanma tarihi: 30 Nisan 2007 

 

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) REHBERLİĞİ 

• ILO Standartları ve COVID-19: SSS [ILO Standards and COVID-19 FAQ], yayımlanma tarihi: 23 

Mart 2020 (uluslararası iş gücü standartları ve COVID-19 ile ilgili en sık sorulan soruların 

cevaplarının derlemesini sunar) 

PARASAL MALİ KURULUŞLAR TARAFINDAN SAĞLANAN REHBERLİK 

• IDB Invest: COVID-19 Altyapı Projeleri İçin Rehberlik: Hızlı Risk Profili ve Karar Çerçevesi [IDB 

Invest Guidance for Infrastructure Projects on COVID-19: A Rapid Risk Profile and Decision 

Framework] 

• KfW DEG - İşverenler İçin COVID-19 Rehberliği [KfW DEG COVID-19 Guidance for employers], 

yayımlanma tarihi: 31 Mart 2020 

• CDC Group - İşverenler İçin COVID-19 Rehberliği, yayımlanma tarihi: 23 Mart, 2020 

 

IV. Ulusal Çevre Mevzuatı ve Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler 

Ulusal Çevre Mevzuatı 

Çevre Kanunu ve yönetmeliklerini tamamlayıcı nitelikteki diğer kanunlar da çevrenin, kaynakların ve 

kültürel ve doğal varlıkların korunması; kirliliğin önlenmesi ve kontrolü; kirliliğin önlenmesine yönelik 

tedbirlerin uygulanması; sağlık, güvenlik ve iş gücü konularını yönetmektedir. Bu kanunlardan bazıları 

şunlardır: 

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Kanun No: 2863, Kabul Tarihi: 1983) 

• Enerji Verimliliği Kanunu (Kanun No: 5627, Kabul Tarihi: 2007) 

• Orman Kanunu (Kanun No: 6831, Kabul Tarihi: 1956) 

• Yeraltı Suları Hakkında Kanun (Kanun No: 167, Kabul Tarihi: 1960) 

• İş Kanunu (Kanun No: 4857, Kabul Tarihi: 2003)  

• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (Kanun No: 5403, Kabul Tarihi: 2005) 

• Belediye Kanunu (Kanun No: 5393, Kabul Tarihi: 2005) 

• Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Kanun No: 5216, Kabul Tarihi: 2004) 

• Milli Parklar Kanunu (Kanun No: 2873, Kabul Tarihi: 1983) 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun No: 6331, Kabul Tarihi: 2012) 

• Mera Kanunu (Kanun No: 4342, Kabul Tarihi: 1998) 

• Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Kanun No: 1593, Kabul Tarihi: 1930)  

• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Kanun No: 5510, Kabul Tarihi: 2006) 

 

1983 yılından bu yana, Çevre Kanunu ve diğer ek kanunlara uygun olarak birçok yönetmelik, 

tebliğ ve tüzük yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, tebliğ ve tüzüklerin kapsamlı (ancak ayrıntılı 

olmayan) bir listesi aşağıda verilmiştir: 

 

Hava Kalite Kontrol ve Yönetimi 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_739937.pdf
https://idbinvest.org/en/download/9625
https://idbinvest.org/en/download/9625
https://idbinvest.org/en/download/9625
https://idbinvest.org/en/download/9625
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/COVID-19-DEG-information-for-customers-and-business-partners/
https://assets.cdcgroup.com/wp-content/uploads/2020/03/23093424/COVID-19-CDC-ESG-Guidance.pdf
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• Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 31 Mayıs 2014, No: 

29003.  

• Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 13 Ocak 

2005, No: 25699. 

• Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 11 Mart 2017, No: 30004. 

• Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 20 Aralık 2009, 

No: 27277. 

• Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2008, No: 

26898.  

 

Çevre Yönetimi, İzin ve Planlama 

• Çevre Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 21 Kasım 2008, No: 27061. 

• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25 Kasım 2014, No: 29186. 

• Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 14 Haziran 20148, No: 29030. 

• Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 10 Eylül 2014, No: 29115. 

• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 10 Ağustos 2005, 

No: 25902. 

 

Sağlık ve Güvenlik 

• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği, Resmi Gazete Tarihi: 26 Aralık 2012, 

No: 28509. 

• İlkyardım Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 29 Temmuz 2015, No: 29429. 

• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 11 Eylül 2013, No: 28762 (24 

Haziran 1992 tarihli ve 92/58/AET sayılı Konsey Direktifi'ne istinaden) 

• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete 

Tarihi: 2 Temmuz 2013, No: 28695 (30 Kasım 1989 tarihli ve 89/656/AET sayılı 

Konsey Direktifi'ne istinaden) 

• Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete 

Tarihi: 23 Ağustos 2013, No: 28744 

• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25 

Nisan 2013, No: 28628. 

• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Resmi 

Gazete Tarihi: 12 Ağustos 2013, No: 28733. 

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi 

Gazete Tarihi: 15 Mayıs 2013, No: 28648. 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 29 Aralık 2012, No: 28512 

• Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 24 Mart 2000, No: 23999.  

 

Kimyasalların ve Diğer Tehlikeli Maddelerin Yönetimi  

• Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında 

Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 11 Aralık 2013, No: 28848, mükerrer 

• Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik, Resmi 

Gazete Tarihi: 13 Aralık 2014, No: 29204. 
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• Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete 

Tarihi: 23 Haziran 2017, No: 30115 

 

Doğayı Koruma 

• Mera Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31 Temmuz 1998, No: 23419. 

• Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 4 Nisan 2014, No: 28962. 

• Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 24 Ekim 2005, No: 25976.  

 

Gürültü Kontrolü ve Yönetimi 

• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 4 Haziran 

2010, No: 27601. 

• Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili 

Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2016, No: 26392.  

 

Toprak Kalite Kontrol ve Yönetimi 

• Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete 

Tarihi: 09 Aralık 2017, No: 30265. 

• Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Resmi 

Gazete Tarihi: 8 Haziran 2010, No: 27605.  

 

Atık Yönetimi 

• Atık Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete tarihi: 2 Nisan 2015, Sayı 29314. 

• Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 26 Mart 2010, No: 

27533. 

• Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 18 

Mart 2004, No: 25406. 

• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete tarihi: 25 Ocak 2017, Sayı 29959.   

• Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 26 Haziran 2021, No: 31523. 

• Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31 Ağustos 2004, No: 

25569.  

• Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 21 Aralık 2019, No: 30985. 

• Sıfır Atık Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 12 Temmuz 2019, No: 30829. 

• Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25 Kasım 2006, 

No: 26357. 

 

Su Kalite Kontrol ve Yönetimi 

• Yeraltı Suları Tüzüğü, Resmi Gazete Tarihi: 8 Ağustos 1961, No: 10875. 

• Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi 

Gazete Tarihi: 07 Nisan 2012, No: 28257. 
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• İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete 

Tarihi: 6 Temmuz 2019 No: 30823. 

• İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 17 Şubat 2013, No: 

25730. 

• Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi 

Gazete Tarihi: 26 Kasım 2005, No: 26005. 

• Lâğım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara ait Yönetmelik, Resmi 

Gazete Tarihi: 19 Mart 1971, No: 13783. 

• Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 30 Kasım 2012, No: 28483. 

• Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 8 Ocak 2006, No: 26047. 

• Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 

2017, No: 29940. 

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2004, No: 25687. 

 

Genel 

• Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 18 Mart 2018, No: 30364 (mükerrer) 

• Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 7 Nisan 2017, No: 

30031. 

• Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, 

Resmi Gazete Tarihi: 27 Ekim 2011, No: 28097. 

• Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Büyük 

Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2013, No: 

28867. 

• Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete 

Tarihi: 7 Ekim 2004, No: 25606. 

 

Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler 

Türkiye'nin çevrenin, kültürel mirasın ve biyolojik kaynakların korunmasına ilişkin ulusal politikası, 

Türkiye tarafından imzalanan veya onaylanan ilgili uluslararası anlaşmalar temelinde hazırlanmıştır. 

Türkiye tarafından onaylanan ilgili çevre, İSG ve uluslararası iş anlaşmaları ve sözleşmeleri, aşağıda yer 

almaktadır. 

 

• Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Hareketlerinin Kontrolü ve Bertarafı Hakkında Basel Sözleşmesi 

[Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their 

Disposal]  

• Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) [Bern 

Convention on Protection of Europe’s Wild Life and Living Environment]  

• Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin 

Sözleşme [Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 

(CITES)]  

• Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi [Convention on Long-range Transboundary 

Air Pollution]  

• Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi [European Convention on the 

Protection of the Archaeological Heritage]  
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• Avrupa Peyzaj Sözleşmesi [European Landscape Convention]  

• Kuşların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme [International Convention for the Protection of 

Birds]  

• Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü [Montreal Protocol on Substances 

that Deplete the Ozone Layer]  

• Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (Paris Sözleşmesi) [Paris 

Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage]  

• Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında 

Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi) [Ramsar Convention on Wetlands of International Importance 

Especially as Wildfowl Habitat]  

• Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm Sözleşmesi [Stockholm Convention on Persistent 

Organic Pollutants]  

• Özellikle Afrika'da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele 

için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi [United Nations Convention to Combat Desertification in 

Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa]  

• Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Kyoto Protokolü) [United Nations 

(UN) Framework Convention on Climate Change (Kyoto Protocol)]  

• Birleşmiş Milletler (Rio) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi [UN (Rio) Convention on Biological 

Diversity]  

• Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi [Vienna Convention on the Protection of 

the Ozone Layer]  

• ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi  

• İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi [Occupational Health Services Convention]  

• İş Denetimi Sözleşmesi [Labor Inspection Convention]  

• İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi [Promotional Framework for 

Occupational Safety and Health Convention]  

• Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Hakkında Sözleşme [Worst Forms of Child Labor 

Convention]  

• DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu. 2004 -3.Baskı ISBN 92 4 154650 6 

• DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu, 2006   
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V. Sağlık Tesislerine Yönelik Enfeksiyon ve Önleme Kontrolü Protokolü    

(Sağlık Tesislerinde 2019 Koronavirüs Hastası (COVID-19) Olduğundan Şüphelenilen veya 2019 

Koronavirüs Hastası (COVID-19) Olduğunu Kesinleşen Hastalar İçin Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezinin Sürece Yönelik Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Tavsiyelerinden [CDC Interim Infection 

Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or Confirmed Coronovirus Disease 

2019 (COVID-19) in Healthcare Settings] uyarlanmıştır) 

1. Maruz Kalma İhtimalinin Asgari Düzeye İndirin (personel, diğer hastalar ve ziyaretçiler için) 

• SARS-CoV-2 dâhil olmak üzere solunum yolu patojenlerine maruziyeti asgari düzeye indirmek 

için tesis politikaları ve uygulamalarının yürürlükte olduğundan ve hasta tesise varmadan önce, 

tesise vardığında, hastanın ziyareti süresince ve hastanın odası temizlenip dezenfekte edilene 

kadar gerekli tedbirlerin alındığından ve uygulandığından emin olun. 

• Varışta; (i) tesise giren hastaların ve ziyaretçilerin binaya girmeden önce bez maske veya cerrahi 

maskesi taktığından ve (ii) herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu belirtisi gösteren hastaların 

beklemek için sağlık tesisinde izole edilmiş ve havalandırılmış ayrı bir bölüme yerleştirildiğinden 

emin olun. 

• Ziyaret sırasında, tüm hastaların solunum hijyeni, öksürük görgü kuralları, el hijyeni ve triyaj 

prosedürlerine uyduğundan emin olun ve COVID-19 semptomu gösterdiğinden şüphelenilen 

hastaların hızlı ve güvenli şekilde triyajını ve izolasyonunu sağlayın. 

• Bekleme odalarına ve hasta odalarına alkol bazlı el dezenfektanı (%60-95 alkol), mendil ve 

maske temin edin. 

• Hastaları mümkün olduğunca izole edin. COVID-19 olduğu bilinen veya COVID-19 olduğundan 

şüphelenilen bir hastayı, kapısı kapalı olacak şekilde tek kişilik bir odaya ve - mümkün olduğu 

ölçüde - kalış süresi boyunca aynı odada kalacak şekilde bir eve yerleştirin. Ayrı odalar mevcut 

değilse, tüm hastaları perdelerle ayırın. Yalnızca COVID-19 ile enfekte olduğu kesin olan 

hastaları aynı odaya yerleştirin. Diğer hastalar aynı odaya yerleştirilemez. 

 

2. Standart Tedbirlere Uyun 

• Standart tedbirler almak için tüm personele ve gönüllülere eğitim verin - herkesin potansiyel 

olarak enfekte olduğunu varsayın ve buna göre davranın. 

• Hastalar ve sağlık tesisindeki diğer kişiler arasındaki teması en aza indirin: Hastalarla yalnızca 

sağlık personeli temas etmelidir ve bu gereklilik, yalnızca zorunlu personel ile sınırlandırılmalıdır. 

• İzolasyon tedbirlerini durdurma kararı, yerel sağlık yetkilileriyle birlikte vaka bazında 

yapılmalıdır. 

• COVID-19 olduğu bilinen veya COVID-19 olduğundan şüphelenilen bir hastanın odasına giren 

sağlık personeli, Standart Tedbirlere uymalı ve respiratör (veya respiratör mevcut değilse maske), 

önlük, eldiven ve koruyucu gözlük kullanmalıdır. 

• Sağlık tesisleri, bakım sağlanan her yerde tüm personel için el hijyeni malzemelerinin hazır 

olmasını sağlamalıdır. 

• Sağlık personelinden, ateş ve COVID-19 belirtilerine karşı kendilerini takip etmeleri istenmelidir. 

 

3. Personel Eğitimi 

• COVID-19 belirtileri, COVID-19'un nasıl yayıldığı ve kendilerini nasıl koruyabilecekleri 

konusunda tüm personele ve gönüllülere eğitim verin. Eldivenler, önlükler, maskeler, koruyucu 

gözlükler ve respiratörler (varsa) dâhil olmak üzere kişisel koruyucu donanımların (KKD) doğru 
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kullanımı ve bertarafı konusunda eğitim verin ve eğitim alan kişilerin konuyu anladıklarından 

emin olun.  

• Enfeksiyöz ajanların bulaşmasını önleme konusunda sağlık personeline iş/görev özelinde eğitim 

verin. Bilgi tazeleme eğitimi verin. 

• Sık dokunan yüzeylere veya nesnelere dezenfektan uygulamadan önce yüzeylerin ön temizliğini 

yapmak için temizlik ürünü ve su kullanımı; tüm yüzeyleri silmek için alkol düzeyi yüksek olan 

alkol bazlı temizlik ürünü kullanımı; aletlerin sabun ve su ile yıkanıp daha sonra alkol düzeyi 

yüksek olan alkol bazlı temizlik ürünü ile silinmesi; vb. gibi çevre temizliği ve dezenfeksiyon 

prosedürleri konusunda temizlik personeline eğitim verin. 

 

4. Ziyaretçilerin Tesis İçi Erişimini ve Hareketini Yönetin 

• Tüm ziyaretçilerin izlenmesi, yönetimi ve eğitimi için prosedürler belirleyin ((i) tesiste daima bez 

maske veya cerrahi maske takma, sık aralıklarla el hijyeni sağlama ve ziyaretçilerin hasta odasına 

veya tesis tarafından belirlenen diğer alanlara ziyaretlerini kısıtlama yönündeki talimatlar ve (ii) 

ziyaretçilerin uygun KKD kullanımı hakkında bilgilendirilmesi dâhil).  

• Tesise kabul edilecek ziyaretçileri, yalnızca hastanın fiziksel veya duygusal refahı ve bakımı için 

gerekli olan ziyaretçiler ile sınırlandırın ve cep telefonu veya tablet kullanımı gibi alternatif 

iletişim yöntemlerinin kullanımını teşvik edin. 

• Tesise giriş noktalarını ve ziyaret saatlerini sınırlandırın ve tüm ziyaretçileri girişte ateş ve 

COVID-19 belirtileri açısından değerlendirin. 

• Başta COVID-19 hastalarına yönelik ziyaretler olmak üzere, hasta ziyaretleri planlanmalı ve 

kontrol edilmelidir. COVID-19 hastalarının ziyareti durumunda; (i) ziyaretçinin sağlığına yönelik 

riskler ve ziyaretçilerin tedbirlere uyma kabiliyeti değerlendirilmeli ve (ii) el hijyeni, dokunulan 

yüzeylerin sınırlandırılması ve KKD kullanımı ile ilgili açık talimatlar verilmelidir. 

• Ziyaretçilerden, en az 14 gün boyunca belirtilere karşı dikkatli olmaları ve akut hastalık belirtisi 

göstermeleri durumunda bildirmeleri istenmelidir. 

 



 

 

VI. Ankara'daki Aşı Üretim Merkezi İçin İnşaat Aşaması ÇSYP Şablonu 

Tablo 1 - İnşaat Aşamasındaki Çevresel ve Sosyal Riskler ve Azaltma Tedbirleri 

Faaliyetler Potansiyel Ç&S 

Riskleri ve 

Etkileri 

Teklif Edilen Azaltma 

Tedbirleri 

Sorumlulukla

r 

Zaman 

Çizelges

i 

Bütçe 

Bitki örtüsü ve 

ağaçların 

temizlenmesi; 

Ekolojik açıdan 

hassas 

alanların/noktaları

n yakınında 

yürütülen inşaat 

faaliyetleri 

- Doğal yaşam 

alanları, 

ekolojik 

kaynaklar ve 

biyoçeşitlilik 

üzerindeki 

etkiler 

- Aşı üretim 

merkezinin konumu, 

yerleşim alanlarına 

yakındır ve doğal 

yaşam alanları, 

ekolojik kaynaklar 

ve biyoçeşitlilik 

üzerinde herhangi 

bir etkiye neden 

olması 

beklenmemektedir. 

- Merkez, Sağlık 

Bakanlığı'na tahsis 

edilen kamu arazisi 

üzerine inşa 

edilecektir ve 

arsanın, gönülsüz 

yeniden yerleşimi 

tetikleyebilecek, 

özel şahıslar 

tarafından önceden 

kullanım sorunu 

bulunmamaktadır 

(Gönülsüz Yeniden 

Yerleşime ilişkin 

Dünya Bankası İP 

4.12) 

- Kullanılacak tüm 

ariyet ocakları 

lisanslı olmalı ve bu 

ocaklar, doğal 

yaşam alanı olarak 

sınıflandırılabilecek 

herhangi bir alanda 

bulunmamalıdır. 

Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 

Genel inşaat 

faaliyetleri Temel 

kazısı; sondaj 

çalışması 

- Toprak ve 

yeraltı suyu 

üzerindeki 

etkiler; 

- Jeolojik 

riskler 

- Proje kapsamında 

yer alan temel gibi 

tüm yapılar, ilgili 

deprem dayanıklılık 

parametrelerine göre 

tasarlanacak ve inşa 

edilecektir. 

- Kirlenmeye neden 

olacak herhangi bir 

malzemenin toprağa 

boşaltılması 

yasaktır. 

Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 



 

 

- Sahada kullanılacak 

iş makinelerinin ve 

araçların yakıt 

ihtiyaçları, en yakın 

istasyondan temin 

edilecek; gerekli 

görüldüğü takdirde 

şantiyedeki yakıtlar, 

yeterli korumaya 

sahip özel depolarda 

muhafaza 

edilecektir.  

- İnşaat çalışmaları 

sırasında "Toprak 

Kirliliğinin 

Kontrolü ve 

Noktasal Kaynaklı 

Kirlenmiş Sahalara 

Dair Yönetmelik" 

hükümlerine 

uyulacaktır. 

- 14.07.2007 tarihli ve 

26582 sayılı Resmi 

Gazete'de 

yayımlanan “Afet 

Bölgelerinde 

Yapılacak Yapılar 

Hakkında 

Yönetmelik” ile 

18.03.2018 tarihli ve 

30364 sayılı Resmi 

Gazete'de 

yayımlanan ve 

01.01.2019 tarihinde 

yürürlüğe giren ve 

Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı 

tarafından 

hazırlanan "Türkiye 

Bina Deprem 

Yönetmeliği" 

hükümlerine katiyen 

uyulacaktır. 

Genel inşaat 

faaliyetleri  

- Hammadde, 

su ve enerji 

kullanımı da 

dâhil olmak 

üzere kaynak 

verimliliği 

sorunları 

- Malzeme 

temini 

- Yüklenici; verimli 

enerji, su ve 

hammadde 

tüketiminin yanı sıra 

diğer kaynakların da 

iyileştirilmesi için 

teknik ve finansal 

olarak makul olan 

tedbirleri 

uygulayacaktır. 

Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 

Genel inşaat 

faaliyetleri - genel 

kirlilik yönetimi 

- İnşaat 

kaynaklı katı 

atıklar; 

- Tüm faaliyetlerden 

kaynaklanması 

beklenen önemli 

Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 



 

 

- İnşaat 

kaynaklı atık 

su; 

- Gürültü;  

- Titreşim; 

- Toz; 

- İnşaat 

ekipmanından 

kaynaklanan 

hava 

emisyonları 

olan tüm atık türleri 

için, atık toplama ve 

bertaraf yolları ve 

sahaları 

belirlenecektir. 

- Katı atıklar çevre 

mevzuatına uygun 

şekilde toplanacak 

ve bertaraf 

edilecektir. 

- Atık bertarafına ait 

kayıtlar, tasarlandığı 

gibi uygun 

yönetimin 

sağlanması 

amacıyla, kanıt 

olarak muhafaza 

edilecektir. 

- Makul olan yerlerde, 

yüklenici uygun ve 

elverişli 

malzemeleri 

yeniden kullanacak 

ve geri 

dönüştürecektir. 

- Sahada üretilen atık 

su, kanalizasyon 

sistemine 

bağlanacaktır. Bu 

mümkün değilse, 

19.03.1971 tarihli ve 

3183 sayılı Resmî 

Gazete'de 

yayımlanan “Lâğım 

Mecrası İnşaası 

Mümkün Olmayan 

Yerlerde Yapılacak 

Çukurlara ait 

Yönetmelik” 

uyarınca geçirimsiz 

foseptik tankta 

biriktirilecektir. 

Tankta toplanan atık 

sular, kanalizasyon 

kamyonları ile 

periyodik olarak 

çekilecek ve atık su 

altyapı sistemi olan 

bir belediyeyle 

yapılacak protokol 

kapsamında bertaraf 

edilecektir. 

- İnşaat sırasında 

meydana gelen 

gürültüye, ilgili 

ulusal mevzuatta 



 

 

belirlenen kısıtlı 

zaman dilimlerinde 

müsaade edilecektir. 

- Fâal hâldeyken 

jeneratörlerin, hava 

kompresörlerinin ve 

diğer motorlu 

mekanik 

ekipmanların motor 

kapakları 

kapatılmalı ve 

ekipman, yerleşim 

alanlarından 

mümkün olduğunca 

uzağa 

yerleştirilmelidir. 

- Gürültü ve titreşimle 

ilgili etkiler, ilgili 

standartlara uygun 

olarak kontrol 

edilecektir. 

- Sahaya püskürtülen 

suyla ve/veya 

çevrilen çitlerle, 

kazı sırasında toz 

oluşması 

önlenecektir. 

- Tozu en aza 

indirmek için, 

etrafta (kaldırımlar, 

yollar) moloz 

olmaması 

sağlanmalıdır. 

- Şantiyede açıkta 

yanan inşaat/atık 

malzeme 

olmayacaktır. 

- Şantiyelerde inşaat 

araçları aşırı 

rölantide 

çalıştırılmayacaktır. 



 

 

Genel inşaat 

faaliyetleri – 

tehlikeli atık 

yönetimi 

- Yakıt, yağlar, 

yağlayıcı 

madde  

- Diğer 

zehirli/tehlikel

i atıklar 

- Sahada geçici olarak 

depolanacak tüm 

tehlikeli veya zehirli 

maddeler, güvenli 

konteynlerde 

muhafaza 

edilecektir ve bu 

konteynerlere, 

atıkların bileşimi, 

özellikleri ve 

kullanım bilgileri ile 

ilgili bilgilerin yer 

aldığı etiketler 

yapıştırılacaktır. 

- Dökülmeyi ve 

sızıntıyı önlemek 

için tehlikeli 

maddeler sızdırmaz 

konteynerlerde 

muhafaza 

edilecektir. 

- Atıklar, özel ruhsata 

sahip taşıyıcılar 

tarafından taşınacak 

ve ruhsatlı bir tesiste 

bertaraf edilecektir. 

- Zehirli içerik veya 

çözücü içeren 

boyalar veya kurşun 

bazlı boyalar 

kullanılmayacaktır. 

- İnşaat sırasında 

üretilen 

atık/kullanılmış 

floresan lambalar, 

ruhsatlı bir tesiste 

bertaraf edilecektir. 

Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 

Genel inşaat 

faaliyetleri - iş 

gücü ile ilgili 

sorunlar 

- Enfekte 

bölgelerden 

gelen işçiler 

- Enfekte olan 

iş arkadaşları 

- Toplumu/halk

ı enfekte eden 

işçiler 

- İnşaat 

alanlarına/şantiyeler

e giriş-çıkışları en 

aza 

indirmenin/kontrol 

altına almanın 

yollarını düşünün.  

- İşçiler şantiyede 

konaklıyorsa, 

sözleşme süresi 

boyunca işçilerin 

inşaat alanı/şantiye 

dışındaki kişilerle 

teması en aza 

indirmelerini isteyin 

veya inşaat 

alanından/şantiyede

n ayrılmalarını 

yasaklayın. 

Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 



 

 

- İşe başlamadan önce 

işçilerin işe uygun 

olduğunu 

doğrulamak için 

ilgili prosedürlerin 

uygulanması ve altta 

yatan sağlık 

sorunları olan veya 

risk altında 

olabilecek işçilere 

özellikle dikkat 

gösterilmesi. 

- İnşaat 

alanına/şantiyeye 

giren işçilerin ve 

diğer kişilerin 

ateşini kontrol edin 

ve kayıt altına alın 

ya da bu kişilerden, 

alana/şantiyeye 

girmeden önce veya 

girerken ateşlerini 

bildirmelerini talep 

edin.  

- Çalışmaya 

başlamadan önce 

işçilere günlük 

bilgilendirme 

verilmesi; öksürük 

görgü kuralları, el 

hijyeni ve mesafe 

tedbirleri dâhil 

olmak üzere 

COVID-19 ile ilgili 

hususlara 

odaklanılması. 

- İşçilerin olası 

semptomlara (ateş, 

öksürük) karşı 

kendilerini 

izlemelerinin ve 

semptom 

göstermeleri veya 

kendilerini iyi 

hissetmemeleri 

durumunda, durumu 

amirlerine 

bildirmelerinin 

istenmesi. 

- Etkilenen bölgedeki 

veya enfekte olan bir 

kişiyle temaslı olan 

bir işçinin 14 gün 

boyunca inşaat 

alanına/şantiyeye 

girmesini önleyin.  



 

 

- Hasta bir işçinin 

inşaat 

alanına/şantiyeye 

girmesinin 

önlenmesi, gerekirse 

yerel sağlık 

tesislerine 

yönlendirilmesi 

veya 14 gün 

boyunca evde izole 

olmalarının talep 

edilmesi. 

Genel inşaat 

faaliyetleri - İş 

Sağlığı ve 

Güvenliği (İSG) 

- İşçi Güvenliği 

- COVID-19 

maruziyetine 

ilişkin 

kaygılar  

- Tüm faaliyetler, 

hem (28339 sayılı ve 

30 Haziran 2012 

tarihli Resmî 

Gazete'de 

yayımlanan) İş 

Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu ve bu 

kanunun ilgili 

yönetmelikleri hem 

de Dünya Bankası 

Grubu'nun ÇSG 

Rehberleri 

doğrultusunda 

uygulanacaktır. 

- Yüklenici, işçiler 

için güvenli bir 

çalışma ortamı 

sağlayacak ve 

uluslararası en iyi 

uygulamalara ve 

Türk Mevzuatına 

uygun kişisel 

koruyucu 

donanımları (daima 

baret, gerektiğinde 

maske ve koruyucu 

gözlük, emniyet 

kemeri tertibat ve 

güvenlik ayakkabısı, 

vb.) tedarik 

edecektir. 

- Yüklenici, ilgili 

belgelere ve 

deneyime sahip olan 

ve iş sağlığı ve 

güvenliğinden 

sorumlu olacak 

personeli 

görevlendirecektir. 

- İnşaat işleri 

başlamadan önce, 

yapılacak tüm işler 

için bir Risk 

Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 



 

 

Değerlendirme 

çalışması 

gerçekleştirilecektir. 

İlgili prosedürler ve 

planlar ("Acil 

Durum Planları" 

dâhil) uygulamaya 

konulacaktır.   

- Şantiyelere uygun 

işaretlerin asılması 

sağlanacak ve daha 

sonra işçiler, 

uymaları gereken 

temel kurallar ve 

yönetmelikler 

hakkında 

bilgilendirilecektir. 

- Çalışanlara, iş yeri 

ve yapılacak işlerle 

ilgili olası riskleri 

ele alan İSG 

eğitimleri verilecek 

ve bu konuda iş 

güvenliği 

toplantıları 

düzenlenecektir. 

- Hem eğitimler hem 

de olaylar (ölümler; 

kayıp zaman 

olayları; dökülme, 

yangın vb. dâhil 

olmak üzere önemli 

olaylar) kayıt altına 

alınacaktır.  

- Yüklenici, tüm 

çalışmaların güvenli 

ve disiplinli bir 

şekilde 

gerçekleştirileceğini 

ve çalışmaların, 

yakın çevre 

mukimleri ve çevre 

üzerindeki riskleri 

en aza indirmek 

üzere tasarlandığını 

resmen kabul eder. 

- COVID-19 dâhil 

olmak üzere başka 

herhangi bir 

pandeminin/bulaşıcı 

hastalığın patlak 

vermesi durumunda; 

hem çalışanların iş 

sağlığı ve güvenliği 

hem de işyerleri 

için; Türkiye 



 

 

Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı, Türkiye 

Cumhuriyeti Aile, 

Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı 

ve Dünya Sağlık 

Örgütünün 

rehberliğine, 

yönergelerine ve 

tavsiye kararlarına 

uyulacak ve gerekli 

tüm tedbirler 

alınacaktır. 

- COVID-19 ve diğer 

herhangi bir 

pandemik/bulaşıcı 

hastalık riskine 

ilişkin, sahaya özgü 

beklenmedik durum 

/ acil durum / kriz 

yönetimi / eylem 

planının 

hazırlanması ve 

uygulanması. 

Beklenmedik durum 

planları, miktarı 

artabilecek ve birkaç 

gün boyunca 

(maddeye bağlı 

olarak) bulaşıcı 

olabilecek tıbbi 

atıkların 

depolanmasına ve 

bertarafına ilişkin 

düzenlemelere 

yönelik hazırlıkları 

dikkate almalıdır.  

Bireylerin 

görevlerinin ve 

sorumluluklarının 

açık olmasını 

sağlamak üzere 

beklenmedik durum 

planlarına ilişkin; 

çalışanları ve 

çevredeki etkilenen 

yerel toplulukları da 

kapsayacak şekilde 

geniş çaplı bir 

bilgilendirme 

yapılmalıdır. 

- COVID-19 

semptomlarına, 

korunma 

yöntemlerine ve 

semptomlar ortaya 



 

 

çıktığında yapılması 

gerekenlere ilişkin, 

çalışanlara düzenli 

eğitimler verilmesi. 

- İşçilere yönelik 

olarak projenin 

şikâyet 

mekanizmasına 

ilişkin bilgiler 

sağlanacaktır. 

Genel inşaat 

faaliyetleri – trafik 

ve yol güvenliği 

İnşaat 

faaliyetlerinden 

kaynaklanan, 

trafiğe ve yayalara 

yönelik doğrudan 

veya dolaylı  

tehlikeler 

- Ulusal 

düzenlemelere 

uygun olarak 

yüklenici, 

şantiyenin uygun bir 

şekilde emniyet 

altına alınmasını ve 

inşaatla ilgili 

trafiğin 

düzenlenmesini 

sağlayacaktır. 

Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 

Genel inşaat 

faaliyetleri - 

güvenlik personeli 

Uygulanamaz  Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 

Genel inşaat 

faaliyetleri – arazi 

ve varlık 

Arazi ve 

varlıkların edinimi  

Arazi alımı 

olmayacaktır. 

Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 

Genel inşaat 

faaliyetleri   

Toplumsal 

Cinsiyete Dayalı 

Şiddet/Cinsel 

Sömürü ve 

İstismar meseleleri 

Environment-and-

Social-Framework-ESF-

Good-Practice-Note-on-

Gender-based-Violence 

adlı belgeye atfen  

Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 

Genel inşaat 

faaliyetleri - 

kültürel miras  

Kültürel miras - Rastlantı eseri 

bulma durumunda 

tüm çalışmalar 

derhal durdurulacağı 

ve Müze 

Müdürlüğüne bilgi 

verileceği 

işlemlerini içeren 

rastlantı eseri bulma 

prosedürü 

uygulanacaktır. 

- Ekskavatör 

operatörleri, 

rastlantı eseri bulma 

durumunda ne 

yapılacağı 

konusunda 

eğitilecektir. 

Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 

Genel inşaat 

faaliyetleri – acil 

durumlar için 

hazırlıklı olma ve 

müdahale 

İşçi Güvenliği - İnşaat işleri 

başlamadan önce, 

yapılacak tüm işler 

için bir Risk 

Değerlendirme 

çalışması 

Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 



 

 

gerçekleştirilecektir. 

İlgili prosedürler ve 

planlar ("Acil 

Durum Planları" 

dâhil) uygulamaya 

konulacaktır.   

Geçici depolama, 

atık yakma fırını, 

kanalizasyon 

sistemi ve atık su 

arıtma işleri de 

dâhil olmak üzere 

sahada atık 

yönetim tesisleri 

ile ilgili inşaat 

faaliyetleri 

- Atıkların 

geçici olarak 

depolanması 

- Atık su 

üretimi 

- Atık yakma fırını ve 

atık su arıtma işleri 

gibi sahada atık 

yönetim tesisi 

olmayacaktır.  

- Sadece ayrıştırılmış 

atıklar (tehlikeli / 

tehlikeli olmayan, 

geri dönüştürülebilir 

/ geri 

dönüştürülemez 

gibi), saha dışında 

nihai olarak bertaraf 

edilmeden önce, 

ilgili mevzuat ile 

belirlenen 

standartları 

karşılayacak 

belirlenmiş 

depolama alanında 

saklanacaktır. 

- Sahada üretilen atık 

su, kanalizasyon 

sistemine 

bağlanacaktır. Bu 

mümkün değilse, 

19.03.1971 tarihli ve 

3183 sayılı Resmî 

Gazete'de 

yayımlanan “Lâğım 

Mecrası İnşaası 

Mümkün Olmayan 

Yerlerde Yapılacak 

Çukurlara ait 

Yönetmelik” 

uyarınca geçirimsiz 

foseptik tankta 

biriktirilecektir. 

Tankta toplanan atık 

sular, kanalizasyon 

kamyonları ile 

periyodik olarak 

çekilecek ve atık su 

altyapı sistemi olan 

bir belediyeyle 

yapılacak protokol 

kapsamında bertaraf 

edilecektir. 

Yüklenici İnşaat 

süresi 

boyunca 

İnşaat 

maliyetlerin

e dâhil 

Mevcut yapıların 

veya tesislerin 

- Hiçbir yıkım faaliyeti 

olmayacaktır. 

   



 

 

yıkılmasıyla 

(gerekirse) ilgili 

inşaat faaliyetleri   

Gerekli görülürse, 

genişletilecektir 

     

 

  



 

 

 

VII. İDEA'daki BSL 2 ve BSL 3 Laboratuvarları için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı  
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1. Giriş 

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (SSGDP), 21 Eylül 2015 tarihinde onaylanmış 

ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (SB) ve Dünya Bankası arasında 26 Kasım 2015 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. SSGDP'nin Proje Gelişim Hedefi (PGH); seçilen bulaşıcı olmayan hastalıklara (BOH) 

karşı birincil ve ikincil korunmanın iyileştirilmesi, hastane yönetiminin etkinliğinin artırılması ve SB’nin 

kanıta dayalı politika oluşturma kapasitesinin artırılmasıdır. SSGDP; (i) proje faaliyetlerinin sayısını, (ii) 

Sonuç Çerçevesini (SÇ) (oluşturma, tanımlama, dayanak, hedef değerler); ve (iii) proje bileşenleri bütçe 

tertibini revize etmek üzere ilk defa Mayıs 2019'da yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca bu yeniden 

yapılandırma kapsamında 31 Mayıs 2020 olan ikraz kapanış tarihi 30 Haziran 2021 olarak güncellenmiştir.  

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi nedeniyle Türkiye Hükümeti, tahsis edilmeyen kategori 

kapsamında bulunan fonların COVID-19'un neden olduğu tehdidi önlemek, tespit etmek ve bu tehdide yanıt 

vermek ve halk sağlığı hazırlığı için ulusal sistemleri güçlendirmek için proje kapsamını geliştirmek üzere 

kullanılmasını talep etmiştir. Bu nedenle, ikinci yeniden yapılandırma (i) PGH'yi revize etmek; (ii) COVID-

19 müdahalesi ve araştırma ve geliştirme çalışmaları için yeni bir bileşen eklemek; (iii) yeni bileşene, ilk 

yeniden yapılandırmada oluşturulan tahsis edilmeyen kategorideki fonlardan ikraz gelirleri tahsis etmek; 

(iv) sonuç çerçevesini revize etmek ve (v) Kapanış Tarihini ileri bir tarihe ertelemek üzere 

gerçekleştirilmiştir. Projenin revize edilen PGH'si; seçilen BOH’lara karşı birincil ve ikincil korunmanın 

iyileştirilmesi, kamu hastanesi yönetiminin etkinliğinin artırılması, SB’nin kanıta dayalı politika oluşturma 

kapasitesinin artırılması ve SB'nin COVID-19'un neden olduğu tehdidi kontrol etme ve bu tehdit ile 

mücadele etme kapasitesinin güçlendirilmesidir. 

Proje'ye yeni bir bileşen (Bileşen 4) olarak dâhil edilen SB'nin COVID-19'a müdahale kapasitesinin 

güçlendirilmesi. Bu bileşen kapsamında aşağıdaki faaliyetler finanse edilecektir: (i) COVID-19'un tedavisi 

için gerekli olan ilaçlar ve ekipmanlar; (ii) Ankara'da Sağlık Bakanlığının (SB) aşı araştırma ve üretim 

merkezi ile İstanbul'daki (İstanbul Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi (İDEA) SB'nin 

araştırma merkezleri için belirli ekipman; (iii) bireysel danışmanların işe alınması; ve (iv) aşı araştırma ve 

üretim personeline yönelik Biyogüvenlik Düzey 2, 3 ve 4 konusunda eğitim faaliyetleri. 

İstanbul Deneysel Araştırma Merkezi (İDEA) İstanbul'da bulunmaktadır ve şu anda sahip olduğu BSL2 

düzeyindeki laboratuvarla faaliyetlerini sürdürmektedir. COVID-19 durumunda olduğu gibi deney 

hayvanlarında canlı virüs kullanarak aşının etkinliğini araştırmak, deney hayvanlarıyla çalışmaya uygun 

laboratuvarlara olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Böylesi bir çalışma araştırma kapasitesinin Hayvan 

Biyolojik Güvenlik Seviyesini 2. ve 3. seviyelere yani "ABSL2" ve "ABSL3" laboratuvarları düzeylerine 

çıkarmaktadır. COVID-19 müdahalesi ve araştırma ve geliştirmesi için dâhil edilen yeni proje bileşeninin 

bir parçası olarak, mevcuttaki BSL2 laboratuvarlarını ABSL 2 düzeyine yükseltmek ve aynı zamanda 

İDEA'da ABSL3 düzeyinde yeni bir laboratuvarın donanımını sağlamak üzere yeni deney hayvanları ve 

ekipmanları satın alınacaktır. ABSL3 kapsamındaki tadilat çalışmaları ve hayvan bakım tesisi ile yukarıda 

bahsi geçen laboratuvarların ilgili ekipmanları için satın alma faaliyetlerinin tümü Ana Proje SSGDP 

kapsamındaki Bileşen 4'te "Faaliyet" şeklinde adlandırılmaktadır. 

Bu çevresel ve sosyal yönetim planı (ÇSYP), İDEA'daki BSL2 ve BSL3 laboratuvarları için hazırlanmış 

olup proje döngüsü boyunca çevresel ve sosyal (Ç&S) risklerin ve etkilerin nasıl yönetileceğini ortaya 



 

76 
 

koymaktadır. Bu plan, kilit riskleri ve etkilerini içermekte ve çevre ve sosyal azaltma tedbirleri ile izleme 

gerekliliklerini ortaya koymaktadır.  

2. Proje Tanımı 

İDEA, İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesinde bu Faaliyet özelinde, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma 

Bankasının mali desteğiyle "Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi"nin arazisi içerisinde 2012 yılında idare kapsamında kurulmuştur. İDEA, doğrudan Sağlık 

Bakanlığının "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü"ne bağlıdır. 

İDEA, araştırma kapasitesinin iyileşmesini teşvik eden mekanizmalar tasarlamak, (ii) doktora sonrası 

araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek, (ii) disiplinler arası çalışmaları ve iş birliklerini desteklemek ve (iv) 

araştırma kültürü ile araştırmacıların beceri ve deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. 

Mevcuttaki laboratuvarda deney amaçlı olmak üzere, domuz, cüce yerli domuz, küçükbaş hayvan, zebra 

balığı, aksolotl, fare, sıçan, kobay faresi ve tavşan gibi hayvanlar kullanılmaktadır. İDEA, gelincik ve 

maymun gibi "büyük deney hayvanlarını" İyi Laboratuvar Uygulamalarına (İLU) uygun olarak kullanan 

Türkiye'deki ikinci laboratuvar olması açısından büyük önem taşımaktadır. 

"Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi"nin sınırları içerisinde 

bulunan İDEA'da COVID-19 pandemisi süresince aşı ve serum deneylerini yapmak için biri Hayvan 

Biyogüvenlik Seviyesi 2 (ABSL2) bir diğeri de Hayvan Biyogüvenlik Seviyesi 3 (ABSL3) olmak üzere iki 

ayrı laboratuvar kurulacaktır. İstanbul'daki laboratuvarlar İDEA'nın sorumluluğunda olacak ve İDEA 

doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilecektir.  

Mevcutta İDEA, kendi binasında bir BSL2 laboratuvarı işletmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı, önleyici veya tedavi edici müdahaleleri olması muhtemel ciddi ve ölümcül insan hastalıklarıyla 

bağlantılı olan ajanların araştırılması için gelincik ve maymun gibi büyük deney hayvanları sağlayarak söz 

konusu BSL2 işletmesini yükseltmeyi (yüksek bireysel risk fakat düşük topluluk riski) ve aynı zamanda 

COVID-19 aşı araştırma faaliyetlerini başlatmak üzere ABSL3 tesislerini de yükseltmeyi amaçlamaktadır. 

İDEA'nın ana binası, deney hayvanları için uygun bakım alanı sağlama konusunda fiziksel olarak yeterli 

olmadığı için İDEA'nın otoparkında deney hayvanları için bakım alanı sağlamaya ve ABSL3 laboratuvarına 

uygun bir yer tahsis edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinin sahip olduğu 5 katlı otopark hastanenin ihtiyaç duyduğu otopark kapasitesinin çok üstüne 

çıkmaktadır. Bu nedenle, otoparkın şu anda kullanılmayan en alttaki iki katının kullanılmasına karar 

verilmiştir. Bu alttaki iki kat kullanıldığında, Faaliyet kapsamında yeni bir inşaat ihtiyacı olmayacaktır. 

Bunun yerine, kabin panelleri ve Bölüm 3 Düzenleyici Çerçeve kapsamında sunulan ulusal ve uluslararası 

hayvan refahı standartlarına uygun şekilde deney hayvanları olan maymunlara uygun barınma koşulları 

sağlamak üzere BSL3 laboratuvar donanımının kurulması için yalnızca küçük tadilat çalışmalarına gerek 

duyulacaktır. Hayvan bakımı ve yaşam alanı ile BSL3 laboratuvarı oluşturmak üzere özel bariyerlerle 

ayrılmış alanlar sabitlenecektir. 

İDEA'da sağlanan hizmetler, hazırlıktan uygulamaya ve uygulanan deney projelerinin sonuçlarının 

analizinden değerlendirmesine kadar olan bilimsel amaçlı olan tüm süreçleri kapsamaktadır. Bu çerçevede, 

İDEA 4 Ameliyathane, 2'şer adet Canlandırma ve Yoğun Bakım Ünitesi, 5 Postperatif Bakım Odası, 2 

Preoperatif Bakım Odası, Transgenik Araştırma Odası, Karantina Alanları, 5 Üretim Odası, 2 Yıkama ve 

Sterilizasyon Alanı, Teknik Destek Alanları (Yem ve Gübre Saklama Odaları (Yem ve Altlık Depolama 

Odaları, İlaç ve Sarf Malzemesi Odaları, Muayene Alanları), Biyokimya Laboratuvarları, Histopatoloji, 

Genetik Laboratuvarı ve Eğitim Simülasyon Laboratuvarı ile donatılmıştır.  
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Prosedür gereklilikleri dikkate alınarak tüm alanların tamamen steril ve yarı steril olması sağlanmakta ve 

havalandırma sistemi hayvan türlerinin özel ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir. Merkezi kontrol sistemi 

ile merkezin tüm altyapısı 24 saat kontrol altında tutulmakta ve acil durumlarda gerekli müdahaleler 

yapılabilmektedir. 

Ameliyathanelerde aşağıdakiler mevcut olacaktır: 

1. Hayvanlara Özgü Dijital Görüntüleme  

2. Telemetrik Ölçüm Sistemi 

3. Lazer Doppler Akış Sitometri ve Görüntüleme 

4. C Kollu Görüntüleme Sistemi  

5. Analitik Destekli Analiz (EKG, EEG, EMG) Sistemleri  

6. Organ Banyosu  

7. İzole Kalp Sistemi  

8. Mikrocerrahi Mikroskobu. 

Ameliyatların ardından, prosedürlerde kullanılan hayvanların sağlık durumlarının optimal düzeyde olması 

yoğun bakım ve postperatif süreçlerle sağlanmaktadır. 

Genetik laboratuvarda araştırma amacıyla gen anlatımı, knock-out ve knock-in çalışmaları, hastalıkların 

genetik modellemesi, m-RNA çalışmaları, protein izolasyonu, moleküler tekniklerin geliştirilmesi ve 

immünohistokimya çalışmaları yapılacaktır. Altyapı geliştirme çabalarının devam etmesine rağmen 

araştırma özelinde ELISA ve PCR testleri yapılabilir.  

Hücre kültürü laboratuvarında birincil hücre kültürü, kök hücre izolasyonu, kök hücre üretimi, hücre 

aktivasyon takibi ve işaretlenmiş hücre tedavisi çalışmaları yapılacaktır. Temel hücre kültürü altyapısı 

tamamlanmış olup birincil hücre kültürü projeleri kabul edilmeye başlanmıştır.  

Histopatoloji laboratuvarlarında araştırmaya dayalı makroskopik dijital görüntüleme, kesit alma ve boyama, 

doku takibi, dijital mikroskobik görüntüleme, arşivleme ve raporlama yapılabilmektedir. 

Araştırma temelli kan ve idrar analizleri ve tüm hayvan türleri özelinde referans sonuçları biyokimya 

laboratuvarında gerçekleştirilecektir.   

Eğitim salonunda, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Programı, Perfüzyonist Eğitimi, Temel Cerrahi 

Kursu, Laparoskopik Cerrahi Kursu, Deneysel Model Eğitimleri, Temel Hücre Kültürü Eğitimi, Telemetri 

Kursu, İstatistik Kursu, Temel In Vitro Fertilizasyon Kursu gerçekleştirilecektir. 

Deney projeleri, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

bünyesinde de kurulacak olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir "Etik Kurulu" tarafından 

değerlendirilecektir. Onaylanan projeler prosedürel hale getirildikten sonra uygulanmaktadır. İDEA, 

11.06.2018 tarihinde "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu" konusunda kendi yönergesini ortaya 

koymuştur 28 .   İDEA Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu; deney hayvanları ile yapılacak bilimsel 

araştırma, test, eğitim ve öğretim; hayvan deneylerinin yapılması planlanan süreçlerin sunulması; araştırma 

ve çalışma önerilerinin gözden geçirilmesi ve yetkilendirilmesi; uygulamaların izlenmesi; deney hayvanları 

üzerinde gerçekleştirilen tüm prosedürlerin kaydedilmesi ve bu prosedürlerin anında veya geriye dönük 

olarak izlenebilmesi ve de tüm süreçlerin denetlenebilirliğinin sağlanması ve gerektiğinde sonlandırılması 

gibi temel faaliyetlerde kullanılan yöntem ve materyallere ilişkin kabul edilebilir etik standartların 

 
28 İlgili yönerge şu adreste mevcuttur:  https://İDEA.saglik.gov.tr/TR,166841/İDEA---hadyek.html  

https://idea.saglik.gov.tr/TR,166841/idea---hadyek.html
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belirlenmesine ilişkin esaslara dayalı olarak çalışmaktadır. 2010/63/EU sayılı Direktif'te belirtilen Hayvan 

Refahı standartlarına uygundur.29 

İnsanlarda kullanılacak olan bir aşı için 4 farklı adım bulunmaktadır. İlk adım laboratuvar adımıdır. Bu 

adımda aşının geliştirileceği ajanın özellikleri belirlenir. İkinci adım deney hayvanlarının test edilmesi 

aşamasıdır. Bu aşamada zararsızlık ve etkinlik çalışmaları gerçekleştirilecektir. Üçüncü aşama, insanlarda 

gerçekleştirilen faz çalışmalarını kapsamaktadır. Aşının zararsızlığı ve etkinliği gönüllüler üzerinde 

denenmektedir. Son adım ise aşının büyük miktarlarda üretileceği ve insanlarda kullanıma sunulacağı 

üretim aşamasıdır. İkinci aşama aşı geliştirmede kritik öneme sahiptir çünkü laboratuvarda geliştirilen aşının 

ilk doğrulaması deney hayvanları üzerinde yapılmaktadır. Bu aşama, COVID-19 vakasında olduğu gibi 

canlı virüsü kullanarak deney hayvanlarında aşının etkinliğini çalışmayı gerekli kıldığından hayvan deney 

çalışmasına imkân veren BSL3 güvenliğine sahip laboratuvarlara olan ihtiyaç artmaktadır. Şu anda 

Türkiye'de üniversitelerde ve kamu kurumlarında aktif olan toplamda 9 BSL3 laboratuvarı olmasına rağmen 

yalnızca bunlardan 3'ünün fare, kobay faresi gibi küçük hayvanları incelemeye uygun olan deney hayvanları 

çalışması yapma fırsatı ve izni vardır. Ancak DSÖ, COVID-19 ile mücadele kapsamında gerçekleştirilecek 

aşı çalışmaları için insanlara en uygun hayvan modellerinin gelincikler ve maymunlar olduğunu bildirmiştir. 

Bu hayvan türlerinin boyutları ve yaşam koşulları göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'de aktif olarak 

çalışan 9 BSL3 laboratuvarının hiç biri bu koşullara uygun şartları sağlamamaktadır. Bu nedenle, hem 

COVID-19 hem de gelecekteki diğer salgınlar için, büyük deney hayvanlarının (maymun, gelincik, domuz 

ve benzeri büyüklükteki) olduğu bir ABSL3 laboratuvarına acil ihtiyaç vardır. Ayrıca, şu anda Türkiye'de 

10 farklı grup tarafından yürütülen 12 farklı aşı geliştirme çalışması bulunmaktadır.  Bu çalışmalardan 

bazıları, BSL2 laboratuvarlarında deney hayvanı çalışma aşamasını tamamlamıştır ve BSL3 

laboratuvarlarında canlı virüs deneyi aşamasına gelmiştir. Bu proje kapsamında planlanan BSL3 

laboratuvarının hızlı bir şekilde tamamlanması, bu çalışmalar için son derece önemlidir. Mevcut BSL2 

laboratuvar koşulları, gelincik ve maymun gibi yeni deney hayvanları için yeni bir bölüm açılması suretiyle 

BSL3 ile aynı binada ve bir üst katında aynı amaç için işlev görecek ABSL2 laboratuvarına yükseltilecektir. 

BSL3 laboratuvarı ile gelincik ve maymun gibi deney hayvanları için yaşam alanı içerecek BSL2 

laboratuvarında gerçekleştirilecek çalışmalara geçmeden önce gerçekleştirilmesi gereken ön çalışmalar aynı 

zamanda bu hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan moleküler, serolojik ve virolojik testler için de 

gereklidir. 

2.1 BSL–2 

Biyogüvenlik seviyesi sağlığı orta düzeyde tehdit eden insan hastalıklarıyla bağlantılı olan ajanlarla çalışan 

laboratuvarları kapsamaktadır (ör, patojenik veya bulaşıcı organizmalar). Bir BSL-2 laboratuvarında 

çalışılan tipik ajan örnekleri arasında at ensefaliti virüsleri ve HIV ile Staphylococcus aureus (stafilokok 

enfeksiyonları) bulunmaktadır. 

Bir BSL-2 laboratuvarı, BSL-1 laboratuvarları ile aynı standart mikrobiyal uygulamaları sürdürmektedir, 

ancak aynı zamanda yukarıda bahsedilen mikropların potansiyel riski nedeniyle de gelişmiş tedbirler 

içermektedir. BSL-2 laboratuvarlarında çalışan personelin, ciltte kesikler ve diğer yarıklar gibi 

yaralanmaların yanı sıra yutma ve mukoza zarına maruz kalmalarını önlemek için çok daha fazla dikkatli 

olması beklenmektedir. 

BSL 1'den beklentilere ek olarak, BSL 2 laboratuvar ortamında aşağıdaki uygulamalar gerekmektedir: 

 
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0063 
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• Laboratuvarlar önlükleri ve eldivenleri dâhil olmak üzere uygun olan kişisel koruyucu donanım 

(KKD) giyilmelidir. Gereken hâllerde, koruyucu gözlük ve yüz siperliği de takılmalıdır. 

• Aerosollerden veya sıçramalardan dolayı enfeksiyona neden olabilecek tüm prosedürler, biyolojik 

güvenlik kabini (BGK) içerisinde gerçekleştirilmektedir. 

• Uygun bertaraf için bir otoklav veya alternatif bir dekontaminasyon yöntemi mevcuttur. 

• Laboratuvarın otomatik kapanan, kilitlenebilir kapıları vardır. 

• Bir lavabo ve göz duşu istasyonu hazır bulundurulmalıdır. 

• Biyolojik tehlike uyarı işaretleri. 

Bir BSL-2 laboratuvarına erişim, bir BSL-1 laboratuvarına erişimden çok daha fazla kısıtlayıcıdır. 

Dışarıdaki personelin veya yüksek kontaminasyon riski olanların iş yapılırken girmesi genellikle 

kısıtlanmaktadır. BSL2 laboratuvarı simülasyonu Şekil 1'de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1:  BSL2 Laboratuvarı Simülasyonu 

2.2 BSL-3 

Yine, önceki iki biyogüvenlik seviyesinin temeli üzerine kurulan bir BSL-3 laboratuvarı, tipik olarak ya 

yerli ya da yabancı olan ve soluma yoluyla ciddi ya da potansiyel olarak ölümcül hastalığa neden olabilecek 

mikroplar üzerinde çalışmayı içermektedir. Bir BSL-3'te incelenen mikrop örnekleri şunları içermektedir: 

Sarıhumma, Batı Nil virüsü ve tüberküloza neden olan bakteriler. Proje kapsamında yapılacak ABSL3 

düzeyindeki laboratuvarda dirençli mikroorganizmalarla da çalışılabilecektir. Mikroplar o kadar ciddidir ki, 

çalışma genellikle sıkı bir şekilde kontrol edilmekte ve uygun devlet kurumlarınca kaydedilmektedir. 

Laboratuvar personeli de tıbbi gözetim altındadır ve üzerinde çalıştıkları mikroplara karşı aşı olabilirler. 

BSL-3 laboratuvarları kapsamındaki yaygın gereklilikler arasında şunlar bulunmaktadır: 

• Standart kişisel koruyucu donanım giyilmelidir ve solunum cihazı kullanmak gerekebilir 

• Sıklıkla, ameliyat önlüğü, cerrahi kıyafet veya tulum gereklidir 

https://www.cdc.gov/training/quicklearns/biosafety/
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• Mikroplar üzerinde yapılan tüm çalışmalar uygun BGK'da gerçekleştirilmelidir 

• Çıkışın yanında fotoselli lavabo ve göz duşu bulunmalıdır 

• Laboratuvara temiz alanlardan potansiyel olarak kontamine alanlara doğru hava çekmek için sürekli 

yönlü hava akışı (Egzoz havası yeniden dolaştırılamaz) 

• Ana bina koridorlarından uzakta bulunan otomatik kapanan kitlenebilir kapılar 

OECD’de belirtilen kapsamda hücre kültürü ve canlı hayvan üzerindeki tüm toksisite testleri İDEA’da yer 

alan mevcut BSL2 laboratuvarında yapılmakta olup, büyük deney hayvanlarının ve BSL3 seviyesinde yeni 

bir laboratuvarın kurulumuyla hayvan türü çeşitliliğinin artması sayesinde daha fazla toksisite testi 

yapılabilecektir. Bu sayede ABLS2 laboratuvarı, Avrupa standartlarında işletilen BSL3 standardında bir 

laboratuvar olacak ve yapılacak akredite deney sonuçları tüm dünya ülkeleri tarafından tanınacaktır. 

BSL-3 laboratuvarlarına erişim sürekli olarak kısıtlı ve kontrol altında tutulmaktadır. BSL3 laboratuvarı 

simülasyonu Şekil 2'de gösterilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılında hazırlanan 

Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu, Faaliyet kapsamındaki BSL2 ve BSL3 laboratuvarları için 

kullanılmaktadır.30 

 
Şekil 2:  BSL3 Laboratuvarı Simülasyonu 

2.3 Faaliyet Adımları 

Bu Faaliyet özelinde kullanılacak tedarik yöntemi "Tasarım, Tedarik ve Kurulum" dur. Kısaca birbirine 

paralel 3 başlıca adım atılacaktır. Bunlar; a. Donanım Alımı, b. Sertifikasyon Süreci; ve c. Tasarım ve 

Kurulum. 

Yukarıda bahsedilen adımları gerçekleştirmek üzere bir Yüklenici Firma tayin edilecektir. Yüklenici Firma, 

bu süreci Proje Yöneticisi, Şantiye Yöneticisi, Kalite Yöneticisi, Saha Mimari Koordinatörü, Saha Makine 

Mühendisi, Saha Elektrik Mühendisi, İşletmeye Alma Koordinatörü, Doküman Yöneticisi, İş Sağlığı ve 

Güvenliği ve Güvenlik Koordinatörü ve Tesis Sertifikasyon Uzmanından oluşan bir ekiple yürütmekle 

 
30 https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf?ua=1 
II 

https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf?ua=1
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yükümlüdür. Bu kişiler, "Kilit Personel" olarak tanımlanmaktadır ve Ek 1'de bahsi geçen ekip üyelerine 

ilişkin asgari kriterler verilmektedir.  

 

1. Donanım Alımı 

Yapılacak işler arasında, havalandırma, aydınlatma, elektrik ve otomasyon sistemleri, dekontaminasyon 

üniteleri, yangın algılama ve söndürme sistemleri, iletişim hatları ve güvenlik sistemlerinin montajı ile 

makine ve ekipmanların montajına imkân verecek şekilde otoparkın tadilatı yer almaktadır. Proje 

kapsamında donanım alım listesinde bulunan büyük kalemler şunlardır: 

1. BSL-3 Biyogüvenlik Laboratuvarı kabin panelleri 

2. BSL-3 Biyogüvenlik Laboratuvarı kabini üst yüzey panelleri  

3. BSL-3 Gaz sızdırmaz laboratuvar kapıları  

4. BSL-3 Biyogüvenlik Laboratuvarı kapıları  

5. BSL-2 Biyogüvenlik Laboratuvarı kapıları 

6. BSL-2 Biyogüvenlik Laboratuvarı kabin panelleri 

7. BSL-2 Biyogüvenlik Laboratuvarı kabini üst yüzey panelleri  

8. Kapı kilitleme sistemi  

9. Aydınlatma armatürleri  

10. Kabin alt yüzey kaplaması  

11. BSL-3 Gaz sızdırmaz malzeme konteynerları  

12. BSL-2 konteynerları  

13. Temiz hava akışını sağlayan klima donanımı  

14. Egzoz havası ekipmanı  

15. Egzoz hava filtresi  

16. Buharlı nemlendiriciler  

17. Su soğutma sistemi (hava bazlı)  

18. Kanal sistemi  

19. Kanal sistemi izolasyonu  

20. Sızdırmaz damper  

21. Değişken hava debili akış kontrol donanımı  

22. HEPA filtreleri 

23. Yuvalı HEPA Filtre Üniteleri  

24. Kanallı susturucu  

25. Egzoz hava HEPA filtresi ünitesi  

26. Kabarcık Sızdırmaz izolasyon damperleri  

27. Sıvı atık toplama sistemi  

28. Basınçlı hava ve özel gaz tesisatları  

29. Yangın söndürme tüpleri  

30. Laboratuvar dezenfeksiyon sistemi  

31. Elektrik tesisatı çalışmaları  

32. UPS  

33. Veri ve iletişim bağlantıları  

34. Kartlı giriş sistemi 

35. Kamera izleme sistemi  
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36. Yangın ve acil durum algılama sistemi  

37. Laboratuvar yönetim sistemi 

38. Göz duşları 

2. Sertifikasyon Süreci 

Laboratuvarlar, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzunda (3. Basım) 

belirtilen DSÖ gerekliliklerine uygun olarak sertifikalandırılacaktır.  Bu bağlamda söz konusu kılavuzda, 

havalandırma standartları, hijyen standartları, temiz oda standartları bulunmaktadır. Laboratuvarların 

tasarım, yapım ve işletim aşamalarında bu gerekliliklere uyum gösterilecektir.   

 

DSÖ Kılavuzu Bölüm 8'e göre, laboratuvar sertifikasyonu, laboratuvar içerisindeki tüm güvenlik 

özelliklerinin ve süreçlerinin sistemli bir şekilde incelenmesini ifade eder (mühendislik kontrolleri, kişisel 

koruyucu donanım ve idari kontroller). Aynı zamanda biyogüvenlik uygulamaları ve prosedürler de 

incelenmektedir. Laboratuvar sertifikasyonu, düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereken devamlı bir kalite 

ve güvenlik güvence faaliyetidir. Yeterli eğitim almış güvenlik ve sağlık veya biyogüvenlik uzmanları, 

laboratuvar sertifikasyon faaliyetleri yürütebilir. Kurumlar denetim sağlaması için üçüncü bir şahıs 

görevlendirmeyi düşünebilir veya görevlendirmeleri gerekebilir. Biyomedikal araştırma ve klinik 

laboratuvar tesisleri, sertifikasyon sürecinde tutarlılığın sağlanmasına yardımcı olmak üzere denetim, 

araştırma veya inceleme araçları geliştirebilir.  

ABSL2 ve ABSL3 laboratuvarları üçüncü bir taraf (Yüklenici Firma) tarafından onaylanacaktır. İlk aşama 

olarak Yüklenici Firma, bu süreci Proje Yöneticisi, Şantiye Yöneticisi, Kalite Yöneticisi, Saha Mimari 

Koordinatörü, Saha Makine Mühendisi, Saha Elektrik Mühendisi, İşletmeye Alma Koordinatörü, Doküman 

Yöneticisi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Güvenlik Koordinatörü ve Biyogüvenlik Uzmanından oluşan bir 

ekiple yürütmekle yükümlüdür.  Bu kişiler, "Kilit Personel" olarak tanımlanmaktadır ve Ek 1'de bahsi geçen 

ekip üyelerine ilişkin asgari kriterler verilmektedir. Laboratuvarların akreditasyon ve sertifikasyon 

süreçlerini aşağıda belirtildiği gibi gerçekleştirmek üzere SB tarafından üçüncü taraf olarak bir Tesis 

Sertifikasyon Uzmanı ile sözleşme yapılacaktır.  

Akreditasyon ve sertifikasyon süreci, DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzunda tanımlanan 

"değerlendirmeye" göre yürütülecektir. Değerlendirmeler, akreditasyon denetimi için kullanılacak olan 

Kılavuzda Tablo 6 (BSL2) ve Tablo 7'de (BSL3) yer almaktadır. Denetim, değerlendirme ya da inceleme 

bulguları, laboratuvar personeli ve yönetimi ile görüşülmelidir. Laboratuvar içerisinde, bir kişi belirlenmeli 

ve denetim sürecinde tespit edilen tüm eksiklikler için düzeltici eylemlerin gerçekleştirilmesinin 

sağlanmasından sorumlu olmalıdır. Eksiklikler yeterli ölçüde tamamlanana kadar laboratuvarın 

sertifikasyonu tamamlanmamalı ve laboratuvar faal ilan edilmemelidir. 

Akreditasyon Sürecinin Başlıca Adımları: 

• BSL-2 ve BSL-3 tesisleri için mimari planlar ve mühendislik planları, işletmeye alma test dokümanları 

ve donanım geçerlemeleri ve doğrulamaları, CDC/NIH Mikrobiyoloji ve Biyomedikal Laboratuvarlarda 

Biyogüvenlik (BMBL) 5'inci basım gereksinimlerine uygunluklarını sağlamak için Yüklenicinin ÇSG 

Çevre Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Biyogüvenlik Uzmanı tarafından önceden incelenecek ve 

onaylanacaktır (Kilit Personel Gereksinimleri için bakınız Ek 3). 
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• Akreditasyon süreci DSÖ’nün Laboratuvar Biyoemniyet Kılavuzu ve CEN/CWA 15793 Laboratuvar 

Biyorisk Yönetim Standardı ile “CWA 15793:2008’in Uygulanmasına İlişkin Kılavuz İlkeler” olan 

CWA 16393:2012’ye uygun olarak Tesis Sertifikasyon Uzmanı tarafından tamamlanacaktır.   

Kurulumun ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bağımsız bir üçüncü taraf tarafından 

geçerleme testi yapılacaktır. Geçerleme testi, HEPA filtreleri için sızdırmazlık testini, temiz oda 

sınıflandırmasının belirlenmesini, hava değişimlerini, oda basınçlarını, oda sıcaklığı ve nemini ve odaların 

ses basıncı seviyesini içerecektir.  

Mevcutta İDEA 8 Ekim 2020 tarihi itibariyle "OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Beyanı 

Sertifikası"na sahiptir ve ilgili sertifika EK 4'te bulunmaktadır. 

Sertifikasyon Sürecinin Başlıca Adımları:  

I.   Bina sakinlerinin güvenliğini ve tesis bütünlüğünü sağlamak için İdari Kontrollerin ve Bakım 
İşlemlerini kolaylaştırma kabiliyetinin değerlendirilmesi 

a. Bakım işlemlerini etkileyen arka plan malzemelerini gözden geçirin: 

b. İnceleyin ve Değerlendirin 

c. Oda düzenini, ekipman yerleşimini ve ekipman durumunu inceleyin 

d. Bakım sıklığını değerlendirin ve bakım günlüklerini gözden geçirin 

II.   Mühendislik Kontrollerinin Geçerlenmesi 

a. Hem besleme hem de egzoz sistemlerinde fazladan kapasitenin mevcut olduğunu geçerleyin ve 

tahmini yedek kapasitenin miktarını belirleyin (fazladan kapasitenin nasıl hesaplandığı veya tahmin 

edildiği belgelenmelidir) 

b. Tek geçişli hava akışını sağlayın 

c. Yönlü hava akışını, basınç ilişkilerini, hava değişikliklerini ölçün ve verileri kaydedin 

d. Temiz alanlardan kirli alanlara doğru yönlü hava akışı sağlanmalıdır.  

e. Laboratuvar tasarım parametreleriyle tutarlı ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemi ve 

elektrik sistemleri arıza testleri geliştirin.   

f. HVAC ekipmanının durumunu değerlendirin 

g. Yönlü hava akışını göstermek için duman testleri gerçekleştirin 

h. Kapı kilitleme sistemlerini ve otomatik kapı hidroliklerini inceleyin ve test edin 

i. Tüm alarmları test edin 

j. Egzoz değerlendirmesi yapın (performans ölçümü olarak) 

k. Muhafaza alanlarında hava değişim sayısının (ACR) doğrulanması 

l. Seri numarası geçerlemesi dâhil olmak üzere biyolojik güvenlik kabinlerinin (BGK) sertifikasyon 

verilerini gözden geçirin 

m. Bina Hizmetlerinin Geçerlenmesi (Aynı zamanda MEP (mekanik tesisat, elektrik tesisatı ve sıhhi 

tesisat) olarak da bilinmektedir)  

n. Otoklav mevcudiyetini, işlemlerini ve biyolojik sızdırmazlık malzemesinin bütünlüğünü geçerleyin 

III. SİP'leri gözden geçirin 

a. Otoklav ve Dekontaminasyon 

b. Güvenliğe ilişkin SİP’ler 

c. Uygun olan hallerde, İş Sağlığı İzlemesi (Politika ve uygulama kayıtları) 
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d. Biyozararlı Malzeme Kullanım İzni (Ör; İnsan Patojeni Kaydı, Rekombinant DNA Kaydı, Seçili Ajan 

vb.) 

"Biyogüvenlik Seviye 3 -Laboratuvar Sertifikasyon Gereklilikleri" Ek 2'de ayrıntılarıyla verilmiştir. 

Sertifikasyon sürecinde bağımsız bir Tesis Sertifikasyon Uzmanı tarafından doldurulacak olan uygunluk 

kontrol listesi Ek 3’te verilmiştir. 

SB için danışman olarak çalışacak olan bağımsız bir Tesis Sertifikasyon Uzmanının ve yüklenici firmanın 

biyogüvenlik uzmanının, en az üç laboratuvarın sertifikasyonunu sağlama hususunda deneyimli olmaları ve 

BSL3 düzeyindeki bir laboratuvarın sertifikasyonu ve işletmesi hususunda da 10 yıllık deneyim sahibi 

olmaları gerekmektedir. Bağımsız Tesis Sertifikasyon Uzmanının ve Yüklenici Firmanın biyogüvenlik 

uzmanının, ABSL-3/BSL-3/BSL-2 tesis tasarımlarının incelenmesi ve onaylanmasında, ABSL-3/BSL-

3/BSL-2 tesislerinin inşaatlarını denetlemede ve Biyogüvenlik tesislerinin devreye alınmasında deneyimi 

olmalıdır.  

Biyogüvenlik Uzmanı, DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu ve CEN / CWA 15793 Laboratuvar 

Biyolojik Risk Yönetim Standardı uyarınca risk değerlendirmesi yapmaktan sorumlu olacak ve riskleri en 

aza indirmek için tavsiyelerde bulunacaktır. Bu kapsamda tasarım belgeleri değerlendirilecek, uygulama 

aşaması denetlenecek ve ara denetim raporları hazırlanacaktır. Biyogüvenlik Uzmanı ayrıca tesisin 

kullanıcılarına ve bakım personeline ABSL-3/BSL-3/BSL-2 tesislerindeki prensipler ve güvenli çalışma 

uygulamaları konusunda eğitim sağlamaktan sorumlu olacaktır. Laboratuvarların kurulmasına ilişkin 

gerekli olan standartlara Bölüm 3: Düzenleyici Çerçeve başlığı altında yer verilmektedir. Biyogüvenlik 

uzmanı yüklenici firma için çalışacak olup bağımsız tesis sertifikasyonu için gerekli olan tüm hazırlıkları 

yapacaktır. Bağımsız Tesis Uzmanı BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarını değerlendirecek ve Sağlık 

Bakanlığında danışman olarak görev yapacaktır. 

Eğer laboratuvar uygun olmayan tüm kalemlerin çalışmasını durduramazsa ve sertifikasyon süreci olumsuz 

sonuçlanırsa, tesis için bağımsız sertifika sağlayıcısı laboratuvar yönetimine laboratuvarların sertifikasyonu 

olmadığına dair (sertifikasyon sürecinin olumsuz neticelendiğine dair) bir yazı göndermektedir ve bu 

durumda söz konusu koşullar altında laboratuvarların işletilmesine ilişkin riskler yalnızca laboratuvar 

yönetiminin sorumluluğunda olur. BSL2 ve BSL3 laboratuvarları sertifikasyon olmadan 

çalıştırılmayacaktır. Her ülkede farklı sertifikasyon prosedürleri bulunmaktadır. Sırasıyla seçili ajanlarla ve 

egzotik hayvan patojenleriyle çalışmak için ABD ve Kanada'da sertifika zorunludur. Singapur ve Avustralya 

hükümetleri sırasıyla BSL-3 laboratuvarları veya karantina tesisleri için resmi bir sertifika programı 

sürdürmektedir. ABD'de deneyim ve uzmanlığa sahip herhangi bir kişi laboratuvarların sertifikasyon 

onayını sağlayabilmektedir. Kanada'da sertifikasyonlar hükümette görev yapan uzmanlar tarafından 

sağlanmaktadır.  Singapur ve Avustralya'da, sertifika sağlaycılar, yetkili makam tarafından onaylanmakta 

ve akredite edilmektedir. Diğer tüm ülkelerde sertifika sağlayıcılar; tesisle ilgili ve kurumsal risk kontrolleri 

ile ilgili (örneğin, CWA 15793 veya ISO 31000'e göre biyorisk yönetim sistemleri) deneyimler dâhil olmak 

üzere biyogüvenlik tesislerinin sertifikasyonu konusunda kapsamlı deneyime ve uzmanlığa sahip kabul 

görmüş bir biyogüvenlik uzmanı veya biyolojik önleme mühendisidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve 

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), sertifika sağlayıcıları akredite etmez veya herhangi bir sertifika onayı 

sağlamaz. 

Biyogüvenlik Laboratuvarları için V Modeli 

Biyogüvenlik laboratuvarlarının sertifikasyonunda aşağıda bulunan V modelinde (Şekil 3) belirtilen yeterlilik süreci 

izlenmelidir: 
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Şekil 3: Biyogüvenlik Laboratuvarları için V Modeli. 

 

Çoğu zaman, yüksek biyolojik önleme tesisleri, bir projenin başlangıcında kararlaştırılan kullanıcı 

gereksinimleri şartnamesi (URS) veya yeterlilik gereksinimleri (IQ, OQ) olmadan tasarlanmakta ve inşa 

edilmektedir. Böyle durumlarda, teslim sırasında tesis (i) seçilen biyogüvenlik standardına, kılavuzuna veya 

ulusal düzenlemelere uygun olmayabilir, (ii) içinde çalışmak için verimli olmayabilir ve (iii) yapımı, 

işletmesi ve bakımı pahalı olabilir. Şekil 3'te gösterilen V modeli, biyogüvenlik laboratuvarlarının nasıl 

tasarlanması, oluşturulması ve test edilmesi gerektiğini göstermektedir. V modelinin sol tarafı, 

gereksinimlerin ne zaman tanımlandığını ("doğru laboratuvarı mı kuruyorsunuz?"), sağ tarafı ise sistemlerin 

ve parçaların yapımını ve kurulumunu ve bunların gereksinimlere göre ne zaman doğrulanacağını (IQ, OQ 

veya "Doğru şekilde inşa ediyor musunuz?") göstermektedir. Doğrulama sürecinin URS'nin gözden 

geçirilmesiyle başladığına dikkat etmek önemlidir. Daha sonra, tüm tasarım tanımlamaları, ekipman ve yapı 

malzemeleri, sertifikasyon uygunluğunu sağlamak için seçilen biyogüvenlik standardına, kılavuzuna veya 

geçerli yönetmeliklere ve ayrıca URS'ye göre sertifika sağlayıcı tarafından kapsamlı bir şekilde gözden 

geçirilmeli ve ön yeterliliğe sahip olmalıdır. Zira, biyogüvenlik standartları ve kılavuzlarına göre belirlenen 

gereksinimlerin çoğu muğlak, tanımlayıcı ve/veya hedefe yöneliktir ve sertifikasyon denetimini ve testlerini 

geçmek için gerekli inşaat yöntemlerinin ve performans parametrelerinin ayrıntılı ve kesin özelliklerini 

içermemektedir. Bağımsız üçüncü taraf sertifika sağlayıcısının rolü, kullanıcıyı ve tasarım ekibini sertifika 

almaya uygun bir tesise yönlendirmektir. Ön yeterlilik olmadan, tasarım hataları yalnızca inşaat, işletmeye 

alma veya test sırasında ya da - en kötü ihtimalle - sertifikasyon denetimi ve testlerinde ortaya çıkabilir.  

İlk sertifikasyon sağlandıktan sonra, DSÖ Rehberine göre tüm biyolojik araştırma laboratuvarları ve klinik 

laboratuvarlar düzenli olarak sertifikalandırılmalıdır. Laboratuvar sertifikasyonu, düzenli olarak 

gerçekleştirilmesi gereken devamlı bir kalite ve güvenlik güvence faaliyetidir. 

 

Denetim ve Sertifikasyon Süreci 

Denetim ve sertifikasyon süreci, Şekil 4'te gösterildiği gibi beş adımdan oluşur. 
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Şekil 4: 5 adımlı denetim ve sertifikasyon süreci akış şeması 

Sertifikasyon denetiminin başlatılması ve sertifikasyon denetimi hazırlığı/ön çalışması, ofiste 

görevlendirilen bağımsız bir sertifika sağlayıcı tarafından gerçekleştirilir. Sertifika sağlayıcıya teslim 

edilenler arasında tüm çizimler, şemalar ve ekipman kalemleri, malzemeleri ve parçalarının sertifikaları yer 

almaktadır. Müteahhit ve müteahhitin alt yüklenicileri tarafından gerçekleştirilen işletmeye alma ve test 

sonuçları ile ekipman şartnamesi de teslim edilecektir. Kullanıcılar veya laboratuvar operatörü, 

biyogüvenlik politikalarını ve SİP'leri sunar. 

 

 

 

Sertifikasyon denetimi 

Sahada sertifikasyon denetimi, normalde bağımsız bir biyogüvenlik uzmanı tarafından 

gerçekleştirilmektedir ve biyorisk yönetim sisteminin yanı sıra tesis bağlantılı risk kontrol tedbirlerini 

içermektedir. Denetim, görsel denetimleri ve birincil ve ikincil muhafaza ekipmanının yanı sıra mekanik, 

elektrik, sıhhi tesisat sistemlerinin test edilmesini kapsamaktadır. Birincil muhafaza ekipmanı örneğin 

biyogüvenlik kabinlerini ve santrifüjleri içermektedir. İkincil muhafaza ekipmanı ise mekanik sistemler, 

otoklavlar ve atık su dekontaminasyon ekipmanını içermektedir. Mekanik ventilasyon performans testi en 

zor testtir. Normal işletiminin ve arıza testleri tek noktasının (elektrik kesintisi, ventilasyon ekipmanının ve 

sistemlerinin arızaları) kontrollü bir şekilde kapatılmasını ve yeniden başlatılmasını kapsamaktadır. 

 

Denetimin tamamlanmasının ardından, sertifika veren, uygunsuzlukları ve kalite sorunlarını Bulgu Gözlem 

Raporunda (BGR) özetler ve sunar. Gerekli adımlar, Düzeltici Faaliyet Raporunda (DFR) takip 

edilmektedir. DFR, kapatılana kadar uygunsuzlukların ve düzeltici çözümlerin takibini sağlamaktadır. Tüm 

uygunsuzluk kalemleri kapatıldıktan sonra uygunluk sertifikası düzenlenmektedir. Tesisle bağlantılı 

sertifikasyonlar için güncel uygulama yıllık olarak yeniden sertifika almaktır.
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3. Tasarım ve Kurulum  

Şekil 5 ve 6'da görüldüğü üzere, laboratuvar tasarımları Sağlık Bakanlığı mimarları tarafından yapılacaktır. Sertifikasyon süresince, çizimler ilk olarak 

Biyogüvenlik Uzmanı tarafından değerlendirilecek ve ardından uygulanacak ve denetlenecektir.  Tasarım gerekliliklerine paralel olarak patojenik 

unsurların çalışılacağı alanların biyogüvenlik seviyelerini artırmak üzere havalandırma sistemlerine filtrelenmiş üniteler eklenecektir. Biyolojik 

atıkların dekontaminasyonu için otoklav ve diğer ekipman kullanılacaktır. Üstelik, sıvı atıkların dekontaminasyonu için toplama tanklarında kimyasal 

dekontaminasyon uygulanacaktır. 

  

Şekil 5: İDEA'daki BSL2 Laboratuvarının Mimari Planı (Üst Kat) Şekil 6: İDEA'daki BSL3 Laboratuvarının Mimari Planı (Alt Kat) 
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3. Yasal çerçeve 

Hazırlama, tasarım, kurulum, tadilat ve işletim süreçleri boyunca BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarının izlemesi 

gereken birkaç ulusal ve uluslararası gereklilikler bulunmaktadır.  

3.1 Ulusal Kanunlar ve Yönetmelikler  

Ulusal kanunlar ve yönetmelikler iki başlık altında değerlendirilmektedir. "Genel Kanunlar ve 

Yönetmelikler", Faaliyetin daha geniş bir perspektiften bağlı olduğu tüm kanunları, yönetmelikleri, 

mevzuatı vb. ifade etmektedir. "Özel Kanunlar ve Yönetmelikler" başlığı ise laboratuvar güvenliği ve 

biyogüvenlik konuları hakkında daha özel yönetmelikleri ve mevzuatı konu almaktadır. 

1. Genel Kanunlar ve Yönetmelikler 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

b) Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: 31 

c) Ulusal Pandemi Planı 

d) COVID-19 Risk Değerlendirmesi ve COVID-19 Rehberi 

e) Türk Çevre Kanunu ( No: 2872, Onay Tarihi: 1983) 

f) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (No: 29959, Tarih: 25 Ocak 2017) 

g) Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesine ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (en son 2017 

tarihinde tadil edilmiştir) 

h) Atık Yönetimi Yönetmeliği (No: 29314, Tarih: 2 Nisan 2015) 

i) 25269 sayılı ve 24 Ekim 2003 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu 

j) 25134 sayılı ve 10 Haziran 2003 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu 

k) 28339 sayılı ve 30 Haziran 2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu 

l) 27010 sayılı ve 27 Eylül 2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliği 

m) 20 Haziran 2012'de yürürlüğe konan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

n) 4857 Sayılı İş Kanunu 

o) 2004 tarihli Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

p) Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği (No: 25425, Tarih: 6 Nisan 2004) 

q) Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik (No: 28717, 

Tarih: 24 Temmuz 2013) 

r) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (No: 4817, Tarih: 27 Şubat 2013) 

s) Hayvanları Koruma Kanunu (5199 sayılı ve 24 Haziran 2004 tarihli Kanun)  

t) 28141 sayılı ve 13/12/2011 tarihli Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan 

Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik 

u) Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair 

Yönetmeliğin Uygulama Talimatı" (Esas onay no: E.3679106; Tarih: 12 Aralık 2018) 

 
31 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25'inci maddesi ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin adı "Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak 
değiştirilmiştir. 
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v) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (No: 28678, Tarih: 

15 Haziran 2013)   

2. Özel Kanunlar ve Yönetmelikler 

a) İyi Laboratuvar Uygulamaları (No: 27516; Tarih: 9 Mart 2010) (OECD standartlarına uygun)  

b) Sağlıkta Akreditasyon Standartları - Laboratuvar Kiti 

c) TS EN 12128 - Araştırma, geliştirme ve analiz laboratuvarları - Mikrobiyoloji 

laboratuvarlarının korunma seviyeleri, risk alanları, yerleri ve fiziksel güvenlik kuralları (Şubat 

2020) Bu standart; ISO 3864 (Güvenlik renkleri ve işaretleri), ISO 7000 (Donanım üzerindeki 

kullanılacak grafiksel semboller), ISO 8995 (Görsel ergonomi ilkeleri-iç mekân çalışma 

sistemlerinin aydınlatması) üzerine yapılandırılmıştır. 

d) TS 12124 EN ISO 14644 Temiz Odalar ve Bu Odalarda Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar   

e) EN 12237:2003 

f) TS EN 12128: 2002: Biyoteknoloji- Araştırma, geliştirme ve analiz laboratuvarları  

g) TS EN 12469 Biyoteknoloji - Mikrobiyolojik Güvenlik Kabinleri ile ilgili Performans Kriterleri  

h) TS EN 12347 Biyoteknoloji - Buhar Sterilizatörleri ve Otoklavlar için Performans Kriterleri  

i) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (İşçilerin iş 

yerinde biyolojik maddelere maruz kalmaları ile ilgili risklerden korunması hakkında 

2000/54/AT sayılı AB Direktifine uygun) 

BSL2 ve BSL3 'teki faaliyet kapsamı, Türk kanun ve yönetmeliklerine göre "kurulum" olarak 

tanımlanmakta ve herhangi bir inşaat işini kapsamamaktadır. Bu nedenle, Faaliyetin ilgili kanun ve 

yönetmeliklerdeki inşaat işlerine ilişkin kurallara uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

3.2 Uluslararası Gereklilikler  

BSL2 ve BS3 laboratuvarları kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin uluslararası 

gereklilikler aşağıdaki gibidir: 

a) Dünya Bankası Koruma Önlemi Politikası (İP) (BP 4.01) 

b) DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu, üçüncü basım, 2004, WHO/CDS/CSR/LYO/2004.11 

c) DSÖ Biyorisk Yönetimi: Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu, 2006, WHO/CDS/EPR/2006.6 

d) ISO 35001: 2009 Laboratuvarlar için biyorisk yönetimi  

e) CEN/CWA 15793 Laboratuvar Biyorisk Yönetim Standardı 

f) CDC/NIH Mikrobiyoloji ve Biyomedikal Laboratuvarlarda Biyogüvenlik (BMBL) 5'inci basım 

g) DIN 1946 Ventilasyon ve İklimlendirme (sağlık sektörü için) 

h) DIN EN 1886 Binalar için Ventilasyon –Hava İşleme Üniteleri –Mekanik Performans 

i) EUROVENT Sertifikasyonu (Isı, Ventilasyon, İklimlendirme ve Soğutma ürünleri için üçüncü taraf 

ürün performans sertifikasyonu) 

j) TS 12124 EN ISO 14644 Temiz Odalar ve Bu Odalarda Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar   

k) EN 12237:2003 Binalar için Ventilasyon. Kanal Sistemi. Dairesel Enkesitli Sac Metal Kanalların 

Mukavemeti ve Sızdırması 

l) 2010/63/EU sayılı Bilimsel Amaçlı Kullanılan Hayvanların Korunmasına İlişkin Konsey Direktifi 

ve  

m) Deneysel ve bilimsel amaçla kullanılan hayvanların barınması ve bakımına ilişkin AB Komisyonu 

Tavsiyesi 
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3.3 Faaliyet Kapsamında Uygulanacak Düzenleyici Süreçler 

Ulusal standartlar, DSÖ standartları ile uyumlu olacak şekilde yeniden gözden geçiliyorken, proje şu anda 

daha katı olan ve bu şekilde uygulanacak DSÖ standartlarına tabi olacaktır. İzlenecek standartlar ile 

kapsamları Tablo 1'de sunulmaktadır: 

Tablo 1: ABSL 2 ve ABSL 3 Laboratuvarları için Gerekli Olan Standartlar 

Standart Kapsam 

DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu  BSL-2/BSL-3 tesisi sertifikasyonu 

DSÖ Biyorisk Yönetimi: Laboratuvar 

Biyogüvenlik Kılavuzu, 2006 

Biyorisk Yönetimi, Laboratuvar biyogüvenlik 

rehberi 

CEN/CWA 15793 Laboratuvar Biyorisk 

Yönetim Standardı 

Biyorisk yönetim standardı 

DIN 1946 

DIN EN 1886 

EUROVENT 

EN 12237:2003 

Klima sistemi, binalar için havalandırma, ısı 

havalandırması, soğutma mukavemeti ve 

dairesel sac kanalların kaçaklarına ilişkin 

gereklilikler 

a. DIN 1946 Ventilasyon ve 

İklimlendirme (sağlık sektörü için) 

b. DIN EN 1886 Binalar için 

Ventilasyon –Hava İşleme Üniteleri –

Mekanik Performans 

c. EUROVENT Sertifikasyonu (Isı, 

Ventilasyon, İklimlendirme ve 

Soğutma ürünleri için üçüncü taraf 

ürün performans sertifikasyonu) 

d. EN 12237:2003 Binalar için 

Ventilasyon. Kanal Sistemi. Dairesel 

Enkesitli Sac Metal Kanalların 

Mukavemeti ve Sızdırması 

ISO 35001: 2009 Laboratuvarlar için biyorisk 

yönetimi 

Tehlikeli biyolojik maddelerle bağlantılı olan 

risklerin tespiti, değerlendirmesi, kontrolü ve 

izlenmesi süreçlerini belirler 

Sağlıkta Akreditasyon Standartları - 

Laboratuvar Kiti 

Sağlıkta Akreditasyon Standartlarına açıklık 

getiren "SAS Laboratuvar Kiti" Bu set, 

laboratuvarlar için geliştirilmiş olup 

standartlar ile değerlendirme kriterleri ve 

rehber bilgiler olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Sağlıkta Akreditasyon 

Standartları-Laboratuvar Kiti; mikrobiyoloji, 

biyokimya, patoloji, immünoloji ve genetik 

gibi tıbbi laboratuvarlar için geliştirilmiştir.  

TS 12124 EN ISO 14644 Temiz Odalar ve Bu 

Odalarda Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar  

Temiz oda sertifikasyonu: Temiz oda sınıfının 

belirlenmesi, HEPA filtre sistemi 

sızdırmazlığı, hava akışı, hava değişim sayısı, 
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oda basıncı farkı, oda sıcaklığı ve nemi, oda 

ses seviyesi testleri  

TS EN 12128: 2002: Biyoteknoloji- 

Araştırma, geliştirme ve analiz 

laboratuvarları- Mikrobiyoloji 

laboratuvarlarının korunma seviyeleri, risk 

alanları, yerleri ve fiziksel güvenlik kuralları 

Bu standart; ISO 3864 (Güvenlik renkleri ve 

işaretleri), ISO 7000 (Donanım üzerindeki 

kullanılacak grafiksel semboller), ISO 8995 

(Görsel ergonomi ilkeleri-iç mekân çalışma 

sistemlerinin aydınlatması) üzerine 

yapılandırılmıştır. 

TS EN 12469 Biyoteknoloji - Mikrobiyolojik 

Güvenlik Kabinleri ile ilgili Performans 

Kriterleri  

Biyolojik güvenlik kabinleri sertifikasyonu  

TS EN 12347 Biyoteknoloji - Buhar 

sterilizatörleri ve otoklavlar için performans 

kriterleri  

Otoklav Geçerlemesi  

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 

Önlenmesi   

Yönetmeliği (İşçilerin iş yerinde biyolojik 

maddelere maruz kalmaları ile ilgili risklerden 

korunması hakkında 2000/54/AT sayılı AB 

Direktifine uygun) 

İşyerinde çalışanların biyolojik etkenlere 

maruziyetinden ortaya çıkabilecek olan sağlık 

ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bunlara 

karşı korunmaya ilişkin asgari hükümleri 

belirler. 

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi & 

Ulusal Sağlık Enstitüleri "Mikrobiyolojik ve 

Biyomedikal Laboratuvarlarda Biyogüvenlik" 

(BMBL) 

Mikrobiyolojik ve Biyomedikal 

Laboratuvarlarda Biyogüvenlik, Ulusal Sağlık 

Enstitüleri ile Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezi'nin ortak olarak yayımladığı ve 

ABD'deki biyogüvenlik ve biyolojik önleme 

uygulama kurallarını ortaya koyan bir 

kılavuzdur. Mikrobiyolojik ve Biyomedikal 

Laboratuvarlarda Biyogüvenlik kılavuzuna, 

Seçili Ajan Yönetmeliğinde de atıfta 

bulunulmuştur ve kılavuz birçok profesyonel 

ve akademik laboratuvarlar kullanılmaktadır. 

Faaliyet kapsamında yeni laboratuvarlarda toplam 36 personelin görev alması öngörülmektedir. ABSL2 

laboratuvarında 14 personel ve ABSL 3 laboratuvarında 13 personel çalışacak olup; Bilgi Teknoloji 

Uzmanı, Otomasyon Teknik Personeli, İstatistikçi, 4 güvenlik personeli ile elektrik, havalandırma ve klima 

için 3 personel olmak üzere toplam 9 personel her iki laboratuvarda ortak olarak çalışacaktır. İDEA'daki 

BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarının mimari planları, Şekil 5 ve Şekil 6'da bulunan Tasarım ve Kurulum 

Bölümünde gösterilmektedir. 

(Amerikan) Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) madde 21 kapsamında, ilk İLU ilkeleri ile faaliyet göstermeye 

başlayan İDEA'nın tüm fiziki ve çalışma koşulları Amerikan Laboratuvar Hayvanları Bilimi Birliği ve AB 

Direktifine uygun hale getirilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü'nden 06.09.2016 tarihli 126 izin numaralı Deney Hayvanı Üretici, Kullanıcı ve Tedarikçi 

Kuruluşlar için Çalışma İzni alınmıştır ve akreditasyon süreci devam etmektedir. 5,000 hayvan kapasitesine 

sahip İDEA'nın İLU Akreditasyonunun 2020'de tamamlanması amaçlanmaktadır.  Akreditasyonun 



 

92 
 

tamamlanmasının ardından, BSL2 laboratuvarına Gelincik ve Maymun Ünitesi eklenecek ve yeni bir BSL3 

laboratuvarı kurulacaktır.  

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği, 7 Şubat 1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmiştir. Yayımlandığı tarihten itibaren ilk yönetmelik üzerinde 

birkaç defa tadil yapılmıştı ve ÇED yönetmelikleri 2008 ve 2013 yıllarında yayımlanarak önceki 

yönetmelikleri ilga etmiştir.  En sonuncu ÇED Yönetmeliği, 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanmış olup 2013 tarihli ÇED'i ilga etmiştir. ÇED Yönetmeliği, izleme, kamuoyu istişaresi, 

kapsam belirleme, açıklama ve denetim gibi ilgili kilit adımlar dâhil olmak üzere büyük ölçüde ÇED 

Hakkında AB Direktifi ile uyumludur. ÇED Yönetmeliği projeleri iki kategoriye ayırmaktadır: (i) Ek I 

projeleri; önemli potansiyel etkileri olan ve ÇED gerektiren projelerdir. (ii) Ek II projeleri ise çevre üzerinde 

önemli etkileri olma ihtimali olan projelerdir. BSL2 ve BSL3 laboratuvarları, Türk ÇED Yönetmeliğine 

göre "Ek'e Tabi Olmayan"/"ÇED Gerekli Değildir" projeler olarak kabul edilmektedir (diğer bir ifadeyle 

söz konusu laboratuvarlar Türk ÇED Yönetmeliğinden muaftır).  Dolayısıyla Türk kanunlarına göre 

Faaliyet için ÇED gerekmemektedir.  

4. Mevcut Durum 

İstanbul, 15.519.267 kişilik nüfusuyla, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan adrese dayalı nüfusa göre 31 

Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye'nin en büyük şehridir. Nüfusun %47'si 35 yaşın altındadır. Kentin nüfusu, kırsal 

kesimlerden İstanbul'a iç göç dolayısıyla son yıllarda önemli ölçüde artmıştır.  Bugün İstanbul Türkiye nüfusunun 

%20'sine ev sahipliği yapmaktadır ve GSYİH'in %22'sine ve vergi gelirlerinin %40'ına sahiptir.  

 

Şekil 7: İstanbul ve Küçükçekmece Haritası 

Bölüm 2 -Proje Tanımı'nda bahsedildiği üzere İDEA,  İstanbul Avrupa yakasında Küçükçekmece ilçesinde bulunan 

MAESH sınırları içerisinde yer almaktadır.    
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Şekil 8: İDEA'nın Havadan Görünümü - Küçükçekmece 

 

 
Şekil 9: İDEA ve otopark alanının Vaziyet Planı 

 

Şu anda Türkiye'de 10 farklı grup tarafından yürütülen 12 farklı aşı geliştirme çalışması bulunmaktadır.  Bu 

çalışmalardan bazıları, BSL2 laboratuvarlarında deney hayvanı çalışma aşamasını tamamlamıştır ve BSL3 

laboratuvarlarında canlı virüs deneyi aşamasına gelmiştir. 
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İstanbul'da "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair 

Yönetmelik" çerçevesinde çalışma izni olan toplamda 19 deney kuruluşu bulunmaktadır. Bunlardan 16 

tanesi BSL2 ve 3 tanesi BSL3 seviyesindedir.  ABSL 3 seviyesindeki tek laboratuvar, Pendik Veteriner 

Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ndedir ve küçük deney hayvanları ile çalışma yapılmaktadır.   

 

İDEA, önceki adı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olan Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın çalışma izni 

kapsamında 2016 yılından bu yana kendi binasında faaliyet göstermektedir32 (İDEA'nın konumu için Şekil 

7 ve Şekil 8'e bakınız).  Şu anda İDEA'da veteriner, kalite güvence personeli, arşiv, hayvan bakıcısı, 

biyomedikal mühendisi, iş sağlığı ve güvenliği, finans ve idari işler personeli, işyeri hekimi, temizlikçiler 

ve güvenlik personeli dâhil olmak üzere 35 personel çalışmaktadır.  SB, hayvan deneyi için gelincik ve 

maymun gibi büyük deney hayvanları satın alarak mevcut BSL2 laboratuvarını iyileştirmeyi 

amaçlamaktadır; ayrıca ABSL3 laboratuvarı da COVID-19 aşı araştırma faaliyetlerine başlayacaktır. İDEA 

ana binasının fiziki açıdan yeterli olmaması nedeniyle deney hayvanları ve BSL3 laboratuvarı için alan ve 

uygun koşulları sağlama ihtiyacı doğmuştur. BSL3 laboratuvarı ihtiyaçları, İDEA'nın ana binası ile aynı 

zamanda Türk Deprem Yönetmeliğine, 2007, uygun olarak inşa edilen 5 katlı otopark alanının son iki katını 

kullanarak karşılanacaktır (İDEA vaziyet planı ve otopark alanı için bakınız Şekil 9). Otopark alanında 

inşaata gerek olmayacaktır; ancak kabin panelleri için ABSL3 laboratuvar donanımının renovasyonu ve 

kurulumu için küçük çaplı tadilat çalışmalarına ihtiyaç duyulacaktır. Proje kapsamında satın alınacak 

hayvanlar, üst kattaki yeni otopark alanında tutulacaktır. BSL3 laboratuvarı, otopark alanının alt katında yer 

alacaktır. Otopark, 2018 yılında ruhsatlandırılan yeni bir binadır ve deprem gibi doğal afetlere karşı son 

derece dayanıklıdır. Otopark alanı, otoparkın son iki katıdır ve kullanılmamaktadır. İlk 3 kat, mevcut 

tesislere otopark olarak hizmet vermek için yeterlidir.  İDEA, ABSL2 ve ABSL3 laboratuvarları için son 

iki katı kullanacaktır. 

Proje kapsamında satın alınacak hayvanlar, alt katın yukarısında yer alan yeni otopark alanında tutulacaktır. 

ABSL3 laboratuvarı, alt katın aşağısında yer alacaktır. Otopark, 2018 yılında ruhsatlandırılan yeni bir 

binadır ve deprem gibi doğal afetlere karşı son derece dayanıklıdır. Binaların inşaat izinlerini Şekil 10'da 

görebilirsiniz. 

 

 
32 https://idea.saglik.gov.tr/TR,183073/idea-calisma-izni.html 
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Şekil 10: BSL2 ve BSL3 binalarının Yapı Ruhsatı  

BSL2 ve BSL3 laboratuvarları için kullanılacak bahsi geçen otopark alanı ve son iki kat, aşağıda verilen 

fotoğraflarla gösterilmektedir:  

  

Fotoğraf 11: Otopark Alanı (Geniş Görünüm) Fotoğraf 12: Otopark Alanı (Yakın Görünüm) 

  
Fotoğraf 13: Otopark Alanı Giriş– 1 Fotoğraf 14: Otopark Alanı Giriş – 2 

  
Fotoğraf 5: Otopark İç Görünümü - 1 Fotoğraf 6: Otopark Alanı İç Görünümü - 2 

 

SB, laboratuvar yapılarının binasının sağlamlığına ilişkin olarak uzman/uzmanlar tarafından hazırlanan 

denetim raporunu sunacaktır.  
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5.Olası Çevresel ve Sosyal Etkiler ve Azaltma Tedbirleri 

Çevresel ve Sosyal Riskler 

ABSL2 ve ABSL3 laboratuvarları ile ilgili olarak dikkate alınması gereken çevresel hususlar, (i) laboratuvar 

reaktiflerinin ve bulaşıcı numunelerin depolanması ve kullanımı ile laboratuvar ekipmanının kullanımı, tıbbi 

atıkların/laboratuvar atıklarının yönetimi, sağlık çalışanlarının İSG/kişisel koruması ve toplum güvenliği 

dâhil olmak üzere aşı araştırma merkezinin (laboratuvarlar) işletilmesi, (ii) hayvanlar üzerinde test ve (iii) 

laboratuvarlara donanım kurulması için küçük çaplı tadilat ihtiyacı ile ilişkili çevresel ve sosyal riskler ile 

ilişkili olan hususlardır.  

Sosyal risklerin orta ve yönetilebilir olması beklenmektedir. Danışmanların ve çalışanların istihdamı, proje 

finansmanı ile desteklenecektir ve İSG ve İş Kanunu ulusal gereksinimleri uygulanacaktır. Ana Projenin 

Paydaş Katılım Planı dışında İDEA'nın BSL2 ve BSL3 faaliyetleri için ayrı ayrı "Paydaş Katılım Planı 

(PKP)" hazırlanacaktır.  

ABSL 2-3 için yeni bileşen kapsamında desteklenen, planlanan tadilat çalışmaları mevcut otoparkta 

herhangi bir gönülsüz yeniden yerleşim sorunu olmadan gerçekleşeceği için Faaliyet herhangi bir arazi 

edinimi ya da yeniden yerleşim etkisine sahip olmayacaktır.  Toplum sağlığı ve güvenliği açısından, BSL2 

ve 3 sıkı önlemleri uyarınca riskler yönetilebilirdir.  Tesisin civarı yerleşim alanıdır ve tesis İstanbul, 

Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesinde yer almaktadır.  Türkiye İstatistik Kurumu 2019 verilerine göre 

Küçükçekmece nüfusu 792.821 iken İstasyon mahallesinin nüfusu 40.475'tir. BSL 2 ve 3 için hazırlanan 

PKP ayrıca civardaki halkın farkındalığını artırmak amacıyla laboratuvarların işletimi, hayvan refahı için 

etik önlemler ve diğer toplum sağlığı ve güvenliği önleme tedbirleri hakkında bir iletişim stratejisi 

içermektedir.  

Faaliyetin her bir aşamasında çevresel ve sosyal risklerin azaltılmasını sağlamaktan öncelikle İDEA ile 

birlikte Sağlık Bakanlığı PYDB sorumlu olacaktır. 

Azaltma Tedbirleri 

ABSL2 ve ABSL3 laboratuvarlarına ilişkin olası çevresel ve sosyal risklere ve etkilere yönelik azaltma 

tedbirleri, Tablo 3'te yer alan çevresel ve sosyal azaltma planında yer almaktadır ve tadilat ve işletim 

aşamaları esnasında dikkate alınan başlıca çevresel ve sosyal hususlar aşağıda özetlenmektedir.   

Tadilat aşaması 

SB, PYDB aracılığıyla İstanbul'daki aşı araştırma merkezinin (BSL2 ve BLS3 laboratuvarları) mal 

alımlarının, tedarik ve küçük çaplı tadilat işlerinin Tablo 3'te yer alan azaltma tedbirleri uyarınca 

gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.   SB ayrıca sahaya özel ÇSYP'nin ilgili mal/tedarik/iş sözleşmelerine 

dâhil edilmesini sağlayacaktır. Dikkate alınan başlıca çevresel ve sosyal konular aşağıdaki gibidir: 

• Tadilat ilgili katı atıklar, atık su, gürültü, toz ve emisyon yönetimi;  

• Tehlikeli madde yönetimi; 

• İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konuları; ve  

• İş gücü ve çalışma koşulları. 

İşletim Aşaması  

Tıbbi atık yönetimi: Türkiye'de, ÇŞB'nin Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Yerel 

hükümet yetkilileri (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve SB, uluslararası iyi uygulamalara dayalı hükümler 
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içeren yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. SB; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından 

yönetilen/denetlenen katı tedbirlere dayanan ilgili düzenlemelerin oluşturulmasıyla uygun tıbbi atık 

yönetimi uygulamalarının entegrasyonu yoluyla sağlık kalite standartlarını iyileştirmiştir.  

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin amacı tıbbi atıkların 

oluşumundan bertarafına kadar; çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir 

biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı 

olarak toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması 

ve bertaraf edilmesine, yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların 

belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  Bu yönetmelik, sağlık kuruluşlarının 

faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, sağlık kuruluşu 

içinde taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin 

esasları kapsar. 

Yönetmelikte tıbbi atıklar; enfeksiyon yapıcı atıklar, patolojik atıklar ve kesici-delici atıklar olarak 

tanımlanmaktadır. 

Enfeksiyon yapıcı atık; enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel; başta kan ve 

kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, organları, anatomik parçaları, otopsi 

materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali, bu tür materyal ile temas etmiş eldiven, örtü, çarşaf, 

bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkları, karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını, 

bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini, enfeksiyon yapıcı ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür 

stoklarını, enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas etmiş her türlü malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden 

kaynaklanan atıkları ifade eder. 

Patolojik atık; cerrahi girişim, otopsi, anatomi veya patoloji çalışması sonucu ortaya çıkan dokuları, 

organları, vücut parçalarını, vücut sıvılarını ve fetusu ifade eder. 

Kesici-delici atık; enjektör ve diğer tüm tıbbi girişim iğneleri, lanset, kapiller tüp, bisturi, bıçak, serum seti 

iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve 

petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları ifade eder. 

Yönetmelik, tıbbi atık yönetimi açısından yetkili olan kurumlar olarak belediyelerin sorumluluklarını tıbbi 

atık yönetim planlarının oluşturulması ve tıbbi atık işleme tesislerinin kurulması, tıbbi atıkların sağlık 

tesislerinden (laboratuvarlar dâhil olmak üzere) taşınması ve atıkların il düzeyinde güvenli bir şekilde 

bertarafı olarak belirlemektedir. İstanbul'daki tıbbi atıklar, yeterli kapasitesi olan yakma tesisleri ve deponi 

aracılığıyla yönetilmektedir.  İstanbul'da, Avrupa yakasında iki deponi alanı, Asya yakasında ise bir deponi 

alanı bulunmaktadır. 2019 yılında bu alanlarda 6.399.000 ton atık depolanmıştır.  İSTAÇ (Büyükşehir 

Belediyesi Atık Yönetim Şirketi) faaliyet raporuna göre İstanbul'da 2019 yılında toplam 27.834 ton/yıl tıbbi 

atık toplanmıştır. Tıbbi atık yakma tesisinin günlük kapasitesi, 24 tondur. BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarında 

üretilecek tıbbi atıklar, ilk olarak tesis içerisinde otoklavlanacak ardından bu otoklavlanan/dekontamine 

edilen atıklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanacak ve bertaraf edilecektir.  İstanbul 

Büyükşehir Belediyesine ait yakma tesisi ve deponi alanı, BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarının dekontamine 

atıklarının yönetimi açısından yeterlidir. 

Sağlık tesisi (araştırma merkezleri dâhil olmak üzere tıbbi atık üreticileri) seviyesi gereksinimleri, atıkların 

kaynağında en aza indirilmesi ve ayrıştırılması, tıbbi atıkların sahada güvenli bir şekilde toplanması ve 

geçici olarak depolanmasından tıbbi atıkların güvenli bir şekilde toplanması, taşınması ve bertarafının yanı 
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sıra tıbbi atık yönetim planlarının hazırlanması ile ilgili anlaşmaların bulunmasına kadar geniş bir alanı 

kapsamaktadır. Tıbbi atık saklama torbaları ve kaplarının teknik özellikleri, kullanımı ve bertarafı da 

yönetmelikte tanımlanmıştır.  Araç ve sürücülere ilişkin belgelendirme, şartnameler ve gereklilikler de dâhil 

olmak üzere, saha dışı taşımaya ilişkin ayrıntılar da açıkça tanımlanmaktadır. Sterilizasyon (ve ilgili 

doğrulama) ve yakma dâhil olmak üzere tıbbi atık işleme ve bertaraf teknikleri ele alınmaktadır.  

Sterilizasyon artığı atık, ulusal Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ile uyumlu olarak Tip II 

katı atık sahasında bertaraf edilmektedir. Laboratuvarlar tarafından hazırlanan atık yönetim planı 

aşağıdakileri içermektedir: 1. Atık azaltma uygulamaları, 2. Konteyner ve atık toplama ekipmanlarının 

ayrıntıları dahil olmak üzere kaynakta atıkların ayrıştırılması ilkesi, 3. Saha içi taşımada kullanılacak 

ekipman ve araçlar hakkındaki ayrıntılar, 4. Toplama ekipmanının yerleri ve toplama ve sevk takvimi, 5. 

Sahada geçici depolama alanı ve özellikleri 6. Toplama ve saha içi taşımada kullanılan araç ve ekipmanlar 

için dezenfeksiyon yolları, 7. Olaylara karşı alınacak önlemler, 8. Tıbbi atıkların toplanması ve saha içinde 

taşınmasından sorumlu personel, 9. Tıbbi atıkların sterilizasyon tesislerine saha dışı taşınması, 10. Spesifik 

sterilizasyon tesisinin özellikleri ve 11. Kayıt ve raporlama gereksinimleri. 

SB ayrıca, Uluslararası Sağlıkta Kalite Topluluğu (ISQua) tarafından hazırlanan ve onaylanan Sağlık 

Tesislerinde Kalite Standartlarını (STKS) geliştirmiştir ve "Etkin ve Yüksek Kalite için Kalite ve 

Akreditasyon" uyarınca yürütülen bu çalışmaların önemli bir aşamasıdır.  Amaç, SB tarafından sağlık 

kuruluşları için kullanılacak standart kitlerin geliştirilmesidir. Bu bağlamda hazırlanan setlerden biri, 

"Sağlık Sisteminde Türk Akreditasyonu"  hakkında bilgi veren "SAS Laboratuvar Kiti"dir. Laboratuvarlar 

için geliştirilen bu set, standartları, değerlendirme kriterlerini ve kılavuzlarını içeren iki parçadan 

oluşmaktadır. Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Laboratuvar Kiti; mikrobiyoloji, biyokimya, patoloji, 

immünoloji ve genetik gibi tıbbi laboratuvarlar için geliştirilmiştir.  

STKS; ayrıca ulusal Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (en 

son 2017 yılında tadil edilmiştir) kapsamında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile uyumlu bir şekilde 

uygun tıbbi atıkların yönetimi uygulamalarının gerçekleştirilmesine ilişkin hükümleri içermektedir. Sağlık 

Bakanlığı ve il müdürlükleri düzenli aralıklarla STKS’ye göre performans değerlendirmesi 

gerçekleştirmektedir.  

SB, BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarında tıbbı atık yönetimi için kullanılacak sistemin; (i) ulusal mevzuata, 

(ii) Hastaneler için Atık Yönetim Planına (yukarıda tanımlanan şekilde BSL2 ve BSL3 laboratuvarları için 

hazırlanacak bağımsız bir plan), (iii) DSÖ Rehberlerine (özellikle 4'üncü basım yayımlanmadan önceki 

"DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu 3'üncübasım") uymasını sağlayacaktır.    

İş Sağlığı ve Güvenliği: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve paydaşlarla iş 

birliği içinde İSG alanındaki ana sorumlu kuruluştur ve mevzuatın geliştirilmesinden, uygulanmasından ve 

uygulanmasının sağlanmasından sorumludur. Türkiye, ILO İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesinde belirtilen 

iş yeri kazaları risklerini önlemek üzere uluslararası ve bölgesel standartları kendi ulusal düzeydeki 

gerekliliklerine göre uyarlayarak İSG sisteminde reform gerçekleştirmiştir. Mevcut İSG Kanunu, iş ortamını 

ve sektörleri (hem kamu hem de özel sektör) ve yarı zamanlı çalışanlar, stajyerler ve çıraklar da dâhil olmak 

üzere neredeyse tüm çalışan sınıflarını yönetmektedir. Mevzuat kapsamlı olmanın yanı sıra genel olarak da 

tüm sektörlerde ve birçok endüstride uygulanabilirdir. Bakanlığın bir parçası olan İş Teftiş Kurulu, İş ve 

İSG Kanunlarını icra ettirmekten ve düzenli İSG ve iş denetimleri yapmaktan sorumludur. 

Sağlık sektörü iş yerleri, ulusal İSG Kanununa göre “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılmaktadır. SB; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetilen/denetlenen katı tedbirlere dayanan ilgili 
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düzenlemelerin oluşturulmasıyla uygun İSG uygulamalarının entegrasyonu yoluyla sağlık kalite 

standartlarını iyileştirmiştir. Sağlık tesislerinin performansını izlemeye yönelik kalite standartları, İSG 

konularını ve hem içeride hem de üçüncü taraflarca gerçekleştirilen denetimleri kapsamaktadır. Sağlık 

Bakanlığı ayrıca, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve çalışma 

koşullarının uluslararası standartlara uygun olarak iyileştirilmesi için katı tedbirlere sahiptir. COVID-19'un 

bir parçası olarak Bakanlık, COVID-19 vakaları ile uğraşan tüm çalışanlara yönelik KKD'ler hakkında DSÖ 

rehberleri ile uyumlu olan ayrıntılı bir rehber yayınlamıştır. 

DSÖ rehberleri "DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzu" da biyogüvenlik seviyelerine göre laboratuvar 

uygulamaları ve güvenlik ekipmanı için standartlar belirlemektedir. BSL2, BSL3 seviyeleri için tesis 

gereksinimleri temel olarak; (i) laboratuvar izolasyonunu, (ii) dekontaminasyon için sızdırmaz odayı, (iii) 

ventilasyonu, (iv) çift kapılı girişi, (v) hava kilidini, (vi) hava duşunu, (vii) atık arıtımını, (viii) otoklavı, (ix) 

biyogüvenlik kabinlerini ve (x) personel güvenlik izleme kapasitesini (ör. cam, kapalı devre televizyon, çift 

yönlü iletişim) içerecektir.  

Tablo 2: Biyogüvenlik Seviyesi Gereksinimlerinin Özeti 

 

Laboratuvar biyogüvenliği kılavuzundaki laboratuvarlara ilişkin biyogüvenlik kılavuzları; (i) uygulama 

esaslarını (erişim, kişisel korunma, prosedürler, laboratuvar çalışma alanları ve biyogüvenlik yönetimi 

dâhil), (ii) laboratuvar tasarımını ve tesisleri (tasarım özellikleri dâhil), (iii) laboratuvar ekipmanını (önemli 

biyogüvenlik ekipmanı dâhil), (iv) sağlıkla ilgili ve tıbbi sürveyansı, (v) eğitimi, (vi) atık işlemeyi 

(dekontaminasyon, kontamine malzemeler ve atıklar için işleme ve bertaraf prosedürleri dâhil) ve (vii) 

kimyasal, yangın, elektrik ve radyasyon ekipmanı güvenliğini kapsamaktadır. 

SB/PYDB, İstanbul'daki ABSL2 ve ABSL3 laboratuvarlarının, ulusal mevzuata ve tıbbi personel güvenliği 

ve enfeksiyonun önlenmesine ilişkin Bölüm 3'te listelenen uluslararası gereksinimlere uygun olarak 

işletilmesini sağlayacaktır. 

Hayvan deneyleri/refahı: 28141 sayılı ve 13 Aralık 2011 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye'de 

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik 

ile düzenlenmektedir.  Bu yönetmelik 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu) ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu'nun ilgili 

maddelerine dayanarak ve Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların 



 

100 
 

Korunmasına dair 2010/63/AB sayılı ve 22 Eylül 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

Direktifi'ne paralel olarak hazırlanmıştır.  Söz konusu yönetmelik kısaca şu konuları kapsamaktadır: (i) 

Kuruluşlarda hayvanların bakımına, barınmasına ve nakillerine ilişkin genel standartlar (Kuruluşlar ve 

hayvanların bakımına ve barınmasına ilişkin gereklilikler dâhil), hayvan refah biriminin oluşturulması ve 

görevleri insan dışı primatlar için üretme stratejileri; (ii) deney hayvanı üreticilerinin, tedarikçilerinin, 

kullanıcılarının ve araştırma yetkili kuruluşlarının ruhsatlandırılması; (iii) prosedürlerin amaçları ve 

prosedürlerde kullanılacak belirli türlerin koşulları; (iv) prosedürler, yöntem tercihleri, anestezi, 

prosedürlerin şiddet sınıflandırması, alternatif yaklaşımlar, tekrar kullanım ve önlenmesi ile prosedürün 

sonu; (v) hayvanların serbest bırakılması veya aile yanına verilmesi, öldürme yöntemleri ile organ ve doku 

paylaşımı; (vi) personelin yetki ve sorumlulukları; (vii) bilgilendirme, kayıtlar, işaretleme ve 

kimliklendirme; ve (viii) denetimler, izinlerin iptali, kapatma, değişiklik ve ilaveler. Dolayısıyla, kullanılan 

hayvan türlerini, hayvanların kullanımını (köken, üreme, işaretleme, bakım ve konaklama ve öldürme), 

hayvan üreticilerinin, tedarikçilerin ve araştırma enstitülerinin ruhsatlandırılmasını, personelin kalitesini ve 

bu tür enstitülerin kurulmasına ve işletilmesine ilişkin teknik, sağlık ve hijyenle ilgili protokolleri ve hayvan 

refahını ve güvenliğini sağlamaya yönelik araçları ve kayıt tutma ve Bakanlık tarafından denetimleri 

düzenleyen protokoller bulunmaktadır.  Ayrıca; Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair Yönetmelik, 28914 sayılı ve 15 Şubat 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmasının 

ardından yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili 

maddelerine dayanarak ve Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların 

Korunmasına dair 2010/63/EU sayılı ve 22 Eylül 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.  Ayrıca, (i) test hayvanı kullanım amaçları, etik komitelerin 

oluşturulması, görev süresi, çalışma yöntemleri, sorumlulukları ve yetkileri, (ii) test hayvanları ve 

araştırmalarla ilgili uygulamalar, ve (iii) eğitim konularında kısaca hüküm bildirmektedir. DSÖ Laboratuvar 

Biyogüvenliği Kılavuzu, laboratuvarlar gibi koruma düzeylerini temel alan laboratuvar hayvanları deney 

tesisleri için uygulanacak kılavuz ilkeleri de belirler. Kılavuzda açıkça şu ifadelere yer verilmiştir: 

“Hayvanları deney ve tanı amacıyla kullananlar, hayvanların gereksiz acı veya ızdırap çekmesini önlemek 

için her türlü özeni gösterme konusunda ahlaki bir yükümlülüğe sahiptir. Hayvanlara rahat ve hijyenik 

barınma imkânı sağlanmalı ve yeterince besleyici yiyecekler ve su verilmelidir. Deney sonunda hayvanlara 

insancıl muamelede bulunulmalıdır”. Laboratuvarlara benzer şekilde; hayvan refahı ile tasarım özellikleri, 

ekipman ve tedbirler konusunda hayvan tesisinin uyması gereken gereklilikler de hayvan biyogüvenlik 

seviyesine uygun olarak kılavuzda açıklanmıştır. Bu gereklilikler, kuralların sıkılık düzeyini artırmaktadır.  

Hayvanlar (ölü) ve hayvan atıkları (dokular, vücut parçaları, vücut sıvıları vb.) patolojik atık olarak 

sınıflandırılmaktadır ve otoklavlanacaktır; ardından bu otoklavlanmış/dekontamine edilmiş atıklar, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanacak ve yakma yoluyla bertaraf edilecektir. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesine ait lisanslı yakma tesisi ve deponi alanı, BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarının dekontamine 

atıklarının yönetimi açısından yeterlidir. Bertaraf edilen tüm atıklar, tıbbi atık kontrol yönetmeliği uyarınca 

kayıt altına alınmaktadır. SB, İstanbul'daki ABSL2 ve ABSL3 laboratuvarlarının hayvan deneyleri için 

ulusal mevzuata ve DSÖ Rehberlerine (özellikle 4'üncü basımdan önce yayımlanan "DSÖ Laboratuvar 

Biyogüvenliği Kılavuzu 3'üncü basım") uygun olarak tasarlanmasını ve işletilmesini sağlayacaktır. DSÖ 

Biyogüvenlik Kılavuzu Bölüm 6'ya göre hayvanlara rahat, hijyenik barınma ve yeterli sağlıklı besin ve su 

sağlanmalıdır. Deney sonunda hayvanlara insancıl muamelede bulunulmalıdır. Güvenlik nedeniyle hayvan 

barınağı bağımsız, ayrı bir ünite olmalıdır. Bir laboratuvarın bitişiğinde yer alması halinde tasarım, ihtiyaç 

duyulduğu takdirde laboratuvarın umumi kısımlarından izolasyonunu ve dekontaminasyonunu ve 

dezenfeksiyonunu sağlamalıdır.  
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Biyogüvenlik (BSL2): BSL2 laboratuvarları, kazara solunması, yutulması ya da cilt maruziyeti halinde orta 

derecede tehlike teşkil eden orta riskli bulaşıcı ajanları ya da toksinleri incelemek için kullanılmaktadır. 

BSL2 laboratuvarlarına ilişkin tasarım gereksinimleri; el yıkama lavabolarını, göz yıkama istasyonlarını ve 

otomatik kapanan ve kilitlenen kapıları içermektedir.  BSL2 laboratuvarları ayrıca biyolojik risk 

değerlendirmesine bağlı olarak otoklav ve/veya başka bir dekontaminasyon yöntemi dâhil olmak üzere 

laboratuvar atıklarını dekontamine edebilecek ekipmana erişime sahip olmalıdır.  

Bulaşıcı malzemelerin kullanımını içeren tüm prosedürler, Biyolojik Güvenlik Kabinleri (BGK) içerisinde 

gerçekleştirilecektir ve diğer fiziki muhafaza cihazları özel mühendislik ve tasarım özelliklerine sahip 

olacaktır. 

Önerilen ABSL2 laboratuvarında bulaşıcı malzemelerin ve numunelerin işlenmesinin ve depolanmasının 

başlıca etkisi, sızıntı ve malzemelerin yayılması olacaktır, bu konuya ilişkin detaylı bilgi Tablo 3'te yer 

almaktadır ve bu durum aşağıdaki önlemlerle azaltılacaktır:  

• Sağlam ve sızdırmaz numune konteynerlerinin kullanılması. 

• Tanımlamayı kolaylaştırmak amacıyla konteynerler doğru şekilde etiketlenmiş olacaktır. 

• Numune talebi ya da tanım formu konteynerlerin etrafına sarılmayacak, tercihen su geçirmez, ayrı zarfların 

içerisine konulacaktır.  

• Kutular gibi ikincil konteynerler, sabitlenmiş raflarla kullanılacak, bu şekilde numune konteynerleri dik 

pozisyonda muhafaza edilecektir. 

Biyogüvenlik (BSL3): BSL3 laboratuvarları, hava yoluyla bulaşabilecek ve öldürme potansiyeli olan 

enfeksiyonlara neden olabilecek bulaşıcı ajanları ve toksinleri incelemek için kullanılmaktadır.  

Araştırmacılar, tüm deneyleri biyogüvenlik kabini içerisinde gerçekleştirmektedir. BSL-3 laboratuvarları, 

kolaylıkla dekontamine edilecek şekilde tasarlanmaktadır. İlave bir güvenlik tedbiri olarak bu 

laboratuvarlar, laboratuvar dışı alanlardan (koridor gibi) laboratuvar alanlarına hava akışı sağlamak için 

kontrollü ya da "yönlü" hava akışı kullanmak zorundadır. Diğer tasarlanmış güvenlik özellikleri, iki adet 

kendi kendine kapanan, kilitli kapıdan giriş, sızdırmaz pencereler, zeminler ve duvarlar ile filtreli 

havalandırma sistemlerine ilişkin gereksinimi kapsamaktadır. BSL-3 laboratuvarları, biyolojik risk 

değerlendirmesine bağlı olarak otoklav ve/veya başka bir dekontaminasyon yöntemi kullanılarak 

laboratuvar atıklarını dekontamine edecek şekilde donatılmalıdır.  

Önerilen BSL3 laboratuvarında bulaşıcı malzemelerin ve numunelerin işlenmesinin etkisi, aşağıdaki 

önlemlerle azaltılacaktır:  

• Sağlam ve sızdırmaz numune konteynerlerinin kullanılması. 

• Personele numune ve atık işleme, taşıma ve depolama konusunda eğitim verilecektir. 

• Bulaşıcı malzemelerin taşınması esnasında üç kat ambalaj kullanılması. 

• Bulaşıcı malzemelerin taşınması esnasındaki ambalaja işlem yaparken çalışma prosedürüne uyulması. 

ABSL3 laboratuvarındaki donanımın kullanımı ile bağlantılı etki, sızıntı ve malzemelerin yayılması, 

bulaşıcı ajanların kaçmasını kapsamaktadır, bu konuya ilişkin detaylı bilgi Tablo 3'te yer almaktadır ve bu 

durum aşağıdaki önlemlerle azaltılacaktır:   

• İşletim esnasında donanım işletim ve kullanım teknikleri konusunda çalışanlara eğitim verilmesi. 

• Üretim tavsiyesine göre donanımın periyodik bakımı ve kalibrasyonu. 

• Üretici talimatlarına göre donanımın işletimi.3

https://www.phe.gov/s3/BioriskManagement/biocontainment/Pages/Biosafety-Cabinets.aspx
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Tablo 4: Çevresel ve Sosyal Azaltma Planı 

Olası Çevresel & 

Sosyal Riskler ve 

Etkiler 

Teklif Edilen Azaltma Tedbirleri 
Sorumlu 

Kuruluşlar 

Zaman 

Çizelgesi 
Bütçe 

HAZIRLIK VE TASARIM AŞAMASI 

Tasarım hatası 

- Dünya Bankası Grubu'nun Çevre, Sağlık ve Güvenlik 

(DBG ÇSG) Alanında Genel ve Sektöre Özgü (Sağlık 

Tesisleri) kılavuzları ve DSÖ Laboratuvar 

Biyogüvenliği Kılavuzu (LBK) uyarınca onaylı 

tasarım.    Biyogüvenlik Seviye 3 için -Laboratuvar 

Sertifikasyon Gereksinimleri ve ayrıca Kontrol Listesi, 

bu dokümanda Ek 2 ve Ek 3'te yer almaktadır.  

- Her bir laboratuvar için ayrı ayrı "Standart İşletim 

Prosedürü (SİP)" hazırlanacaktır. SİP; planlama, 

tasarım, tadilat, işletim ve akreditasyon süreci dâhil 

olmak üzere izlenecek her bir adımı tanımlayacaktır.  

- SİP'lerin hazırlanması için ilk olarak riskler 

belirlenecek ardından laboratuvar güvenliği ve 

emniyeti, fiziksel, elektriksel, biyolojik ve kimyasal 

kontrol, atık su yönetimi ve hava kirliliği vb. dâhil 

olmak üzere azaltma tedbirleri tanımlanacaktır. 

- SİP'ler, BSL3 laboratuvarı planlaması, tasarımı, 

tadilatı, işletimi ve akreditasyon süreci konusunda 

tecrübeli Yüklenici Firma tarafından hazırlanacaktır. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Proje öncesi 

aşama 

Planlama 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 

Yüklenici Firma 

Seçimi                                

Yetersiz nitelikle 

seçim                                

Başarılı BSL3 kurulumundan, SİP hazırlanmasından ve 

BSL3 laboratuvarının akreditasyonunun 

tamamlanmasından sorumlu olacak bir Yüklenici Firma 

ile sözleşme yapılacaktır. Seçim ve sözleşme, DB'nin 

"Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) Borçluları için Satın 

Alma Düzenlemeleri" kılavuzu uyarınca yönetilecektir.  

- Halk 

Sağlığı 

Genel 

Müdürlüğü 

(HSGM) 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- PYDB 

Teklif 

çağrılarının 

düzenlenmesi

nden 1 ay 

sonra 

Planlama 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 
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Deprem ve sismik 

sorunlar nedeniyle 

binanın yıkılma 

riski 

İDEA ve proje tesisleri, 2007 tarihli Türk Deprem 

Yönetmeliğine uygun olarak 2016 yılında inşa edilmiştir.   

İDEA ve Proje tesisleri, 2018 yılında ruhsatlandırılmıştır 

ve deprem gibi doğal afetlere son derece dayanıklıdır.  

Yapılar, sismik dayanım açısından kontrol edilecektir ve 

sismik çalışmalar uygun şekilde dokümante edilecektir. 

14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanan “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 

Hakkında Yönetmelik” ile 18.03.2018 tarihli ve 30364 

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 01.01.2019 

tarihinde yürürlüğe giren ve Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Bina 

Deprem Yönetmeliği" hükümlerine katiyen uyulacaktır. 

Sismik değerlendirmenin özeti SB tarafından 

hazırlanacak ve ihale kararı öncesinde Banka'nın onayına 

sunulacaktır.  

 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- SB 

Proje öncesi 

aşama 

Planlama 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 

 

 

 

 

Ç&S risklerin 

yeterince dikkate 

alınmaması 

Türk ÇED Mevzuatına göre, İDEA'daki BSL2 ve BSL3 

laboratuvarları Türk ÇED sürecinden muaftır.  Ancak bu 

ÇSYP, proje yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal 

riskleri ve etkileri uluslararası standartlara uygun olarak 

yönetmek için DB çevresel ve sosyal koruma politikaları 

uyarınca hazırlanmıştır.  

- İDEA Proje 

Yönetimi 

Proje öncesi 

aşama 

Planlama 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 

Tasarıma İlişkin 

Hususlar  

 

Bildirim 

 

Kaynak Etkinliği 

- SB, mevcut yapıların tasarımına ve tadilatına evrensel 

erişim konseptini uygulayacaktır. 

- Tesisler, ulusal mevzuatın (Binaların Yangından 

Korunması Hakkında Yönetmelik,  Resmî Gazete No: 

26735, tarih 12 Aralık 2007) ve uluslararası kabul 

gören can ve yangın güvenliği standartlarının 

uygulanması ile yangın çıkmasını önleyecek şekilde 

tasarlanacaktır.  

- İlgili yerel ve çevre ile ilgili makamlar ve topluluklar, 

yaklaşan faaliyetlerden haberdar edilecektir. 

- Sahalarda alınan COVID-19 tedbirleri dâhil olmak 

üzere işlerle ilgili olarak basında ve/veya kamuya açık 

alanlarda (iş sahaları dâhil olmak üzere) uygun 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- PYDB 

- HSGM 

Proje öncesi 

aşama 

Planlama 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 
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bildirim yoluyla ve kamuoyu istişare toplantıları ile 

kamuoyuna bilgi verilecek ve kamuoyu ile istişare 

edilecektir. 

- Tadilat işleri için yasal olarak gerekli olan tüm 

ruhsatlar alınacaktır. SB ve Yüklenici; verimli enerji, 

su ve hammadde tüketiminin yanı sıra diğer 

kaynakların da iyileştirilmesi için teknik ve finansal 

olarak uygulanabilir tedbirler uygulayacaktır. 

KURULUM VE TADİLAT AŞAMASI  

Pozitif 

Ulusal 

Gereksinimler 

İki laboratuvar, ilk olarak 9 Mart 2010 tarihli ve 27516 

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İyi Laboratuvar 

Uygulamaları" uyarınca akredite edilecektir (OECD 

standartlarına uygun olarak).  

 

Bölüm 3.1'de ayrıntıları verilen tüm ulusal yasa ve 

yönetmeliklere uyulacaktır. 

- TS EN 12128: İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve çevre 
üzerinde herhangi bir negatif etkiyi önlemek için 
biyogüvenlik ilkelerine ilişkin fiziksel gereksinimleri 
tanımlayan "Mikrobiyoloji laboratuvarları için güvenlik 
seviyeleri, risk alanları, lokasyonları ve fiziksel güvenlik 
kuralları (Şubat 2002)" uygulanacaktır.   Bu standart; 
kurulum, tadilat ve yapım süreçleri ile işletim süreci 
dâhil olmak üzere Türkiye'de kurulacak mikrobiyoloji 
laboratuvarları için ön koşuldur. Bu standart; ISO 3864 
(Güvenlik renkleri ve işaretleri), ISO 7000 (Donanım 
üzerindeki kullanılacak grafiksel semboller), ISO 8995 
(Görsel ergonomi ilkeleri-iç mekân çalışma 
sistemlerinin aydınlatması) üzerine yapılandırılmıştır. 

- 15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan "Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik" uygulanacaktır. Söz 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Tadilat aşaması 

Planlama 

maliyetleri

ne dâhil 

edilmiştir 
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konusu Yönetmeliğin amacı, çalışanların işyerindeki 
biyolojik faktörlere maruziyetini önlemek ve sağlığın 
korunmasına ve güvenlik risklerinin önlenmesine 
ilişkin asgari hükümleri düzenlemektir.   Yönetmelik, 
iki ana yasal hükme dayanmaktadır: 

1. 30 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 
30;  

2. 12 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 12; 
ve  

3. 2000/54/EC sayılı ve 18/09/2000 tarihli AB 
Konsey Direktifi. 

- 28141 sayılı ve 13/12/2011 tarihli Deneysel ve Diğer 
Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve 
Korunmasına Dair Yönetmelik. 

Uluslararası 

Gereksinimler ve 

Akreditasyon  

- BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarında uygulanacak 
Uluslararası Standartlar: 

1. Dünya Bankası Koruma Önlemi Politikası (İP) (BP 
4.01) 

2. DSÖ LBK, üçüncü basım, 2004 
3. DSÖ Biyorisk Yönetimi: Laboratuvar Biyogüvenlik 

Kılavuzu, 2006 
4. ISO 35001: 2009 Laboratuvarlar için biyorisk 

yönetimi  
5. CEN/CWA 15793 Laboratuvar Biyorisk Yönetim 

Standardı 
6. CDC/NIH Mikrobiyoloji ve Biyomedikal 

Laboratuvarlarda Biyogüvenlik (BMBL) 5'inci 
basım 

7. DIN 1946 
8. DIN EN 1886 
9. EUROVENT  
10. TS 12124 EN ISO 14644 Temiz Odalar ve Bu 

Odalarda Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar  

- SB 

- İDEA Proje 
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11. EN 12237:2003 
12. 2010/63/EU sayılı Bilimsel Amaçlı Kullanılan 

Hayvanların Korunmasına İlişkin Konsey Direktifi 
ve  

13. Deneysel ve bilimsel amaçlarla kullanılan 
hayvanların barınması ve bakımına ilişkin AB 
Komisyonu Tavsiyesi 

- Sertifikasyon ve Akreditasyon:  
1. Bölüm 2.3.2'de detaylandırıldığı üzere, ABSL2 ve 

ABSL3 laboratuvarları, bir üçüncü tarafça 
sertifikalandırılacaktır. İlk aşama olarak Yüklenici Firma, 
bu süreci Proje Yöneticisi, Şantiye Yöneticisi, Kalite 
Yöneticisi, Saha Mimari Koordinatörü, Saha Makine 
Mühendisi, Saha Elektrik Mühendisi, İşletmeye Alma 
Koordinatörü, Doküman Yöneticisi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği ve Güvenlik Koordinatörü ve Biyogüvenlik 
Uzmanından oluşan bir ekiple yürütmekle yükümlüdür.  
Bu kişiler, "Kilit Personel" olarak tanımlanmaktadır ve Ek 
1'de bahsi geçen ekip üyelerine ilişkin asgari kriterler 
verilmektedir. Aşağıda açıklandığı şekilde akreditasyonu 
ve sertifikasyonu üstlenmek üzere, üçüncü bir taraf 
olarak Tesis Sertifikasyon Uzmanı ile doğrudan Sağlık 
Bakanlığı’nca sözleşme yapılacaktır.  

2. Akreditasyon ve sertifikasyon süreci, DSÖ 
Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzunda tanımlanan 
"değerlendirmeye" göre yürütülecektir. 
Değerlendirmeler, akreditasyon denetimi için 
kullanılacak olan Kılavuzda Tablo 6 (BSL2) ve Tablo 7'de 
(BSL3) yer almaktadır. Denetim, değerlendirme ya da 
inceleme bulguları, laboratuvar personeli ve yönetimi ile 
görüşülmelidir. Laboratuvar içerisinde, bir kişi 
belirlenmeli ve denetim sürecinde tespit edilen tüm 
eksiklikler için düzeltici eylemlerin gerçekleştirilmesinin 
sağlanmasından sorumlu olmalıdır. Eksiklikler yeterli 
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ölçüde tamamlanana kadar laboratuvarın sertifikasyonu 
tamamlanmamalı ve laboratuvar faal ilan edilmemelidir. 
- Akreditasyon Sürecinin Başlıca Adımları: 

1. BSL-2 ve BSL-3 tesisleri için mimari planlar ve 
mühendislik planları, işletmeye alma test dokümanları 
ve donanım geçerlemeleri ve doğrulamaları, CDC/NIH 
Mikrobiyoloji ve Biyomedikal Laboratuvarlarda 
Biyogüvenlik (BMBL) 5'inci basım gereksinimlerine 
uygunluklarını sağlamak için Yüklenicinin ÇSG Çevre 
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Biyogüvenlik Uzmanı 
tarafından önceden incelenecek ve onaylanacaktır (Kilit 
Personel Gereksinimleri için bakınız Ek 3). 

2. Tesis Sertifikasyon Uzmanı, DSÖ Laboratuvar 
Biyogüvenliği Kılavuzu ve CEN/CWA 15793 Laboratuvar 
Biyorisk Yönetim Standardı ve "CWA 15793:2008'in 
uygulanmasına dair kılavuz" olan CWA 16393:2012 
uyarınca akreditasyon sürecini başarılı bir şekilde 
tamamlayacaktır.   

3. Kurulumun ve tadilat çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından, bağımsız bir üçüncü taraf 
tarafından geçerleme testi yapılacaktır. Geçerleme testi, 
HEPA filtreleri için sızdırmazlık testini, temiz oda 
sınıflandırmasının belirlenmesini, hava değişimlerini, 
oda basınçlarını, oda sıcaklığı ve nemini ve odaların ses 
basıncı seviyesini içerecektir. 

SİP'in Hazırlanması  

- BSL2 ve BSL3 laboratuvarları için SİP hazırlanması Türk 
mevzuatına göre ön koşul değildir; ancak İstanbul'daki 
iki laboratuvar SİP'in ön koşul olarak tanımlandığı 
yukarıda listelenen uluslararası standartlar uyarınca 
tasarlanacak, kurulacak ve akredite edilecektir: 

- SİP'te belirlenecek hususlar: 
1. Çevre Sağlığı ve Güvenliği Ofisi, Biyogüvenlik 

Komitesi, Laboratuvar Tesis Yöneticisi, Baş 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Proje öncesi ve 
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Müfettişler ve Araştırma Görevlileri gibi Sorumlu 
birimlerin görevlendirilmesi. 

2. Tıbbi Sürveyans Programı 
3. Tesis Denetimleri 
4. Laboratuvarlara giriş, personelin eğitimi, 

malzeme ve donanım, Kişisel Koruyucu Donanım 
(KKD) ve giriş-çıkış protokolleri dâhil olmak üzere 
İşletim Prosedürleri,  

5. Sıvı malzeme dökülmesi, iklimlendirme 
kontrolünde ve yangın tahliye sürecinde arızalar 
gibi durumlar için Acil Durum Planı,  

6. Otoklav geçerleme testi, otoklav konteynerleri, 
otoklav süreci dâhil olmak üzere 
Dekontaminasyon için Otoklavlama Kalite 
Güvence Programı. 

- SİP'ler Dünya Bankası tarafından incelenecek ve 

onaylanacaktır. 

- Onaylı SİP'ler ve akreditasyon alınmadan iki 

laboratuvar açılmayacaktır.  

Personel Eğitimi 

Laboratuvarlara erişime sahip olacak tüm personel, 

uluslararası standartlar uyarınca yerel çalışanların 

becerilerini iyileştirecek şekilde eğitim alacak ve 

sertifikalandırılacaktır. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Tadilat aşaması 

Planlama 

maliyetleri

ne dâhil 

edilmiştir 

Negatif 

Doğru şekilde 

yapılmayan 

inşaat ve yıkım 

atıklarının 

yönetiminin 

etkisi 

- Bazı bölümlerde/duvarlarda ve altyapı kurulumları için 

gerçekleştirilecek küçük çaplı yıkım işleri dışında 

büyük çaplı yıkım işi olmayacaktır.  Tadilat çalışmaları 

sonucunda ortaya çıkan sınırlı miktardaki inşaat atığı, 

mevzuat gereksinimleri uyarınca lisanslı kamyonlarla 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu amaç 

için tahsis edilen bertaraf alanlarına gönderilecektir. 

-  

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma  

Tadilat aşaması 

Bütçe, 

proje 

maliyetine 

dâhil 

edilmiştir 
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-  

Fiziksel tehlikelerin 
etkileri 

- Tüm çalışanlara, güvenli iş uygulamaları ve kılavuzları 

hakkında oryantasyon eğitimi verilecektir ve buna 

uymaları sağlanacaktır. 

- Çalışanlara, olaylara müdahale ve olayları önleme 

eğitimi verilecektir. Eğitim elektriğin, suyun vb. uygun 

şekilde kullanılmasını ve bu tür olaylar sırasında çeşitli 

kaçış, davranış şekilleri ve sorumluluk türleri 

konusunda oryantasyonu kapsayacaktır. Tüm 

çalışanlar, olası acil durumların tamamen farkında 

olmalıdır. 

- Çeşitli olası olayların takibi için düzenli aralıklarla 

tatbikatlar gerçekleştirilecektir Bu şekilde, ilgili 

paydaşların tepkisi test edilecektir. Bu tür tatbikatlar 

ilgili paydaşların tetikte kalmasını ve olaylara karşı 

daha duyarlı hale gelmesini sağlayacaktır. 

- Tehlikeli yerlerde çalışanları ve/veya tadilat 

çalışmalarına dâhil olmayan ziyaretçileri uyarmaya 

yönelik işaretlerin kullanımı. 

- İş donanımı güvenliğine ilişkin en iyi uygulamalara 

uyarak güvenlik yönetmeliklerinden herhangi bir 

sapma derhal geri alınırken güvenlik koşullarının 

karşılanmasını sağlamak için çalışmaların güvenlik 

denetimi düzenli olarak gerçekleştirilecektir.  

- Acil durumların üstesinden gelmek için tahliye 

prosedürlerinin geliştirilmesi. 

- Tüm çalışanlara, uygun kişisel koruyucu donanım 

(KKD) verilmesi. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Tadilat aşaması 

Bütçe, 

proje 

maliyetine 

dâhil 

edilmiştir 

Elektrik İle İlgili 

Tehlikeler ile 

Patlama 

Tehlikelerinin Etkisi 

- Topraklama sistemleri dâhil olmak üzere, tüm elektrik 

tesisatları ve donanımı düzenli olarak denetlenecek ve 

test edilecektir. 

- Patlama potansiyeli olan kimyasalları depolarken özel 

buzdolapları kullanılacaktır. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Tadilat 

aşaması 

Bütçe, 

proje 

maliyetine 

dâhil 

edilmiştir 

 Tadilat 

 faaliyetlerinden 

kaynaklanan, 

- Faal durumdaki kamu binalarında tadilat ya da 

renovasyon çalışmalarının gerçekleşmesi ve bu 

binalara erişimin ilgili binaların başka girişlerine 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Tadilat 

aşaması 

Bütçe, 

proje 

maliyetine 
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trafiğe ve yayalara 

yönelik doğrudan 

veya dolaylı 

tehlikeler 

yönlendirilmesi halinde evrensel erişim uygulamaları 

göz önünde bulundurularak gerekli yapılar 

oluşturulacak/kurulacaktır. 

- İDEA laboratuvarının Mehmet Akif Hastanesinin 

bitişiğinde olması nedeniyle erişim yollarının ve yaya 

kaldırımlarının tadilat işlerinden etkilenmesi halinde 

hastane yönetiminin kılavuzluğunda geçici etki için 

alternatif güzergâhlar oluşturulacaktır. 

- Ulusal düzenlemelere uygun olarak Yüklenici, 

şantiyenin uygun bir şekilde emniyet altına alınmasını 

ve inşaat/tadilat ile ilgili trafiğin düzenlenmesini 

sağlayacaktır. Bu, aşağıda belirtilenleri kapsamaktadır 

ancak bunlarla sınırlı değildir: 

o İşaretlerle gösterme, uyarı işaretleri, bariyerler ve 

servis yolları: saha açık bir şekilde görülebilir 

olacaktır ve kamuoyu tüm olası tehlikelere karşı 

uyarılacaktır 

o Trafik yönetim sistemi ve çalışanların eğitimi, 

özellikle saha erişimi ve saha yakınındaki ağır 

trafik 

o İnşaat trafiğinin engel olduğu yerlerde güvenli 

geçişlerin ve yayalar için geçitlerin sağlanması 

o Çalışma saatlerinin yerel trafik akışına göre 

ayarlanması, ör. kalabalık saatlerde ya da çiftlik 

hayvanlarının hareket saatlerinde büyük çaplı 

ulaşım faaliyetlerinden kaçınılması 

Firma dâhil 

edilmiştir 

Hava kalitesi 
üzerindeki etki 

- Gereken şekilde uygun toz giderme yöntemleri 

uygulanacaktır. 

- Tozu en aza indirmek için, etrafta (kaldırımlar, yollar) 

moloz olmaması sağlanmalıdır. 

- Diğer gerekli eylemlerin yanı sıra tozun çimento 

şaptan hızlıca süpürüleceği yerlerde iyi temizlik ve 

inşaat faaliyetlerinin temiz bir şekilde 

gerçekleştirilmesinin sağlanması. 

- Şantiyelerde inşaat araçları/ekipmanı aşırı rölantide 

çalıştırılmayacaktır. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Tadilat 

aşaması 

Bütçe, 

proje 

maliyetin

e dâhil 

edilmişti
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- Şantiyede açıkta yanan inşaat malzemesi/atık malzeme 

olmayacaktır. 

Gürültü ve 
titreşimlerin etkisi 

- Tadilat çalışmaları esnasındaki gürültü, ilgili 

mevzuatta tanımlanan kısıtlı zamanlarla sınırlı 

olacaktır. 

- Faaliyetler sırasında jeneratörlerin, hava 

kompresörlerinin ve diğer motorlu mekanik 

ekipmanların motor kapakları kapatılmalı ve ekipman, 

hassas alanlardan mümkün olduğunca uzağa 

yerleştirilmelidir. 

- Gürültü ve titreşimle ilgili etkiler, ilgili standartlara 

uygun olarak kontrol edilecektir. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Tadilat 

aşaması 

Bütçe, 

proje 

maliyetin

e dâhil 

edilmişti

r 

Atık Su 

- Sahada oluşan atık su, mümkünse ve yerel makamlarca 

onaylanırsa kanalizasyon sistemine bağlanacaktır. Bu 

mümkün değilse, 19.03.1971 tarihli ve 3183 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanan “Lâğım Mecrası İnşaası 

Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara ait 

Yönetmelik” uyarınca geçirimsiz foseptik tankta 

biriktirilecektir. Tankta toplanan atık sular, 

kanalizasyon kamyonları ile periyodik olarak çekilecek 

ve atık su altyapı sistemi olan bir belediyeyle yapılacak 

protokol kapsamında bertaraf edilecektir. 

- Saha/şantiye araçları ve makineleri yalnızca belirlenen 

alanlarda yıkanacaktır. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Tadilat 

aşaması 

Bütçe, 

proje 

maliyetin

e dâhil 

edilmiştir 

Atık Yönetimi 

- Üretilecek atıklar, atık yönetim hiyerarşisine uygun 

olarak yönetilecektir (önleme, azaltma, yeniden 

kullanma, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı, 

bertaraf). 

- Tüm faaliyetlerden kaynaklanması beklenen önemli 

olan tüm atık türleri için, atık toplama ve bertaraf 

yolları ve sahaları belirlenecektir. 

- Her türlü katı atık, çevre mevzuatına uygun şekilde 

toplanacak ve bertaraf edilecektir. 

- Atık bertarafına ait kayıtlar, tasarlandığı gibi uygun 

yönetimin sağlanması amacıyla, kanıt olarak muhafaza 

edilecektir. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Tadilat 

aşaması 

Bütçe, 

proje 

maliyetin

e dâhil 

edilmiştir 
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- Mümkün olduğunda, yüklenici uygun ve geçerli 

malzemeleri (asbest hariç) yeniden kullanacak ve geri 

dönüştürecektir. 

- Atık yakma fırını ve atık su arıtma işleri gibi sahada 

atık yönetim tesisi olmayacaktır.  

- Sadece ayrıştırılmış atıklar (tehlikeli/tehlikeli olmayan, 

geri dönüştürülebilir/geri dönüştürülemez gibi), saha 

dışında nihai olarak bertaraf edilmeden önce, ilgili 

mevzuat ile belirlenen standartları karşılayacak 

belirlenmiş depolama alanında geçici olarak 

saklanacaktır. 

- Atıkların geri dönüşümü, taşınması ve bertarafı lisanlı 

şirketler ve/veya ilgili belediyeler aracılığıyla 

gerçekleştirilecektir. 

- Üretilecek e-atıklar, ayrı olarak toplanacak ve Atık 

Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü 

Yönetmeliği (Resmî Gazete tarihi: 22 Mayıs 2012, No: 

28300) uyarınca ilgili toplama merkezine 

(merkezlerine) teslim edilecektir.  

- Atıklar, resmi olmayan toplayıcılara verilmeyecektir. 

- Kişisel hijyen malzemesi/ekipmanı atıkları (tek 

kullanımlık maske, eldiven gibi), ÇŞB'nin Tek 

Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen 

Malzeme Atıklarının Yönetiminde COVID-19 

Tedbirlerine İlişkin 2020/12 Genelgesi uyarınca 

toplanacak, geçici olarak depolanacak ve atık işleme 

tesislerine teslim edilecektir. 

İş Gücü İle İlgili 

Hususlar 

- İnşaat/tadilat alanlarına giriş-çıkışları en aza 

indirmenin/kontrol altına almanın yollarının 

düşünülmesi.  

- İşçiler şantiyede konaklıyorsa; sözleşme süresi 

boyunca işçilerin inşaat/tadilat alanı dışındaki kişilerle 

teması en aza indirmelerinin istenmesi veya inşaat 

alanından/şantiyeden ayrılmalarının yasaklanması. 

- İşe başlamadan önce işçilerin işe uygun olduğunu 

doğrulamak için ilgili prosedürlerin uygulanması ve 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Tadilat 

aşaması 

Bütçe, 

proje 

maliyetin

e dâhil 

edilmiştir 
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altta yatan sağlık sorunları olan veya risk altında 

olabilecek işçilere özellikle dikkat gösterilmesi. 

- Şantiyeye giren işçilerin ve diğer kişilerin ateşinin 

kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması ya da bu 

kişilerden, şantiyeye girmeden önce veya girerken 

ateşlerini bildirmelerinin talep edilmesi.  

- Çalışmaya başlamadan önce işçilere günlük 

bilgilendirme verilmesi; öksürük görgü kuralları, el 

hijyeni ve mesafe tedbirleri dâhil olmak üzere COVID-

19 ile ilgili hususlara odaklanılması. 

- İşçilerin olası semptomlara (ateş, öksürük) karşı 

kendilerini izlemelerinin ve semptom göstermeleri 

veya kendilerini iyi hissetmemeleri durumunda, 

durumu amirlerine bildirmelerinin istenmesi. 

- Etkilenen bölgedeki veya enfekte olan bir kişiyle 

temaslı olan bir işçinin 14 gün boyunca şantiyeye 

girmesinin önlenmesi.  

- Hasta bir işçinin şantiyeye girmesinin önlenmesi, 

gerekirse yerel sağlık tesislerine yönlendirilmesi veya 

14 gün boyunca evde izole olmalarının talep edilmesi. 

- İstihdam sırasında proje çalışanları ile paylaşılacak 

davranış kurallarının hazırlanması. 

- Çalışanların şikâyet mekanizmasının iletişim bilgileri 

sağlanacaktır. 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 

- Tüm faaliyetler, hem (28339 sayılı ve 30 Haziran 2012 

tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan) İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri 

hem de Dünya Bankası Grubu'nun ÇSG Kılavuzları 

doğrultusunda uygulanacaktır. 

- Yüklenici, tüm çalışmaların güvenli ve disiplinli bir 

şekilde gerçekleştirileceğini ve çalışmaların, civardaki 

sakinler ve çevre üzerindeki riskleri en aza indirmek 

üzere tasarlandığını resmi olarak kabul eder.  

- Yüklenici, çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı 

sağlayacak ve Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Tadilat 

aşaması 

Bütçe, 

proje 

maliyetin

e dâhil 

edilmiştir 
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COVID-19 ile ilgili sağlık ve güvenlik önlemleri dâhil 

olmak üzere, uluslararası iyi uygulama örnekleri ve 

Türk Mevzuatı doğrultusunda uygun kişisel koruyucu 

donanımı (KKD) tedarik edecektir (baretler her zaman; 

maskeler ve koruyucu gözlükler, emniyet kemerleri ve 

güvenlik ayakkabıları, vb. gerektiğinde). 

- Yüklenici, ilgili belgelere ve deneyime sahip olan ve iş 

sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olacak personeli 

görevlendirecektir. 

- Tadilat işleri başlamadan önce, yapılacak tüm işler için 

bir Risk Değerlendirme çalışması gerçekleştirilecektir. 

İlgili prosedürler ve planlar ("Acil Durum Planları" 

dâhil) uygulamaya konulacaktır. Hem Risk 

değerlendirmesi hem de Acil Durum Müdahale 

Planları, COVID-19 risklerini ve diğer bulaşıcı hastalık 

risklerini uygun şekilde dikkate alacaktır.  

- Şantiyelere uygun işaretlerin asılması sağlanacak ve 

daha sonra işçiler, uymaları gereken temel kurallar ve 

yönetmelikler hakkında bilgilendirilecektir. 

- Çalışanlara, davranış kuralları dâhil olmak üzere iş yeri 

ve yapılacak işlerle ilgili olası riskleri ele alan İş 

Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri verilecek ve bu 

konuda iş güvenliği toplantıları düzenlenecektir. 

Bunlar; COVID-19 semptomlarına, korunma 

yöntemlerine ve semptomlar ortaya çıktığında 

yapılması gerekenlere ilişkin düzenli eğitimleri 

içerecektir. 

- Hem eğitimler hem de olaylar (ölümler, kayıp zamanlı 

olaylar, dökülmeler, yangın, pandemi veya bulaşıcı 

hastalıkların patlak vermesi, toplumsal huzursuzluk 

gibi önemli olaylar) kayıt altına alınacaktır.  

- COVID-19 dâhil olmak üzere başka herhangi bir 

pandeminin/bulaşıcı hastalığın patlak vermesi 

durumunda; hem çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 

hem de iş yerleri için; Sağlık Bakanlığı; Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dünya Sağlık 

Örgütü'nün rehberliğine, yönergelerine ve tavsiye 



 

115 
 

kararlarına uyulacak ve gerekli tüm tedbirler 

alınacaktır. 

- Önemli bir olayın meydana gelmesi durumunda 

Yüklenici, SB'ye 3 iş günü içinde bilgi verecektir. SB, 

herhangi bir önemli olay (kazalar, dökülmeler, ölümler 

vb.) hakkında bilgilendirildiği anda (en geç 3 iş günü), 

olayı Dünya Bankası'na bildirecek ve düzeltici eylem 

planıyla birlikte olay inceleme raporunu 30 iş günü 

içinde Dünya Bankası'na gönderecektir. 

Asbest yönetimi 

- Sahada asbest bulunuyorsa, tehlikeli madde olarak 

açıkça işaretlenecektir. 

- Mümkün olduğunda, asbest uygun şekilde muhafaza 

edilecek ve maruziyeti en aza indirmek için 

mühürlenecektir. 

- Asbest tozunu en aza indirmek için, asbest, 

uzaklaştırılmadan önce (uzaklaştırılması gerekiyorsa) 

ıslatıcı bir madde ile işlenecektir. 

- Asbest, kalifiye ve deneyimli uzmanlar tarafından 

işlenecek ve bertaraf edilecektir. 

- Asbest materyali geçici olarak depolanacaksa; atıklar 

güvenli bir şekilde kapalı muhafaza alanları içerisine 

yerleştirilmeli ve uygun şekilde işaretlenmelidir. 

Asbestin sahadan izinsiz şekilde uzaklaştırılmasına 

karşı güvenlik önlemleri alınacaktır. 

- Uzaklaştırılan asbest tekrar kullanılmayacak ve ulusal 

mevzuata uygun olarak ruhsatlı bir tesiste bertaraf 

edilecektir. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Tadilat 

aşaması 

Bütçe, 

proje 

maliyetin

e dâhil 

edilmiştir 

Zehirli / tehlikeli 

atık yönetimi 

- Sahada geçici olarak depolanacak tüm tehlikeli veya 

zehirli maddeler, güvenli konteynlerde muhafaza 

edilecektir ve bu konteynerlere, atıkların bileşimi, 

özellikleri ve kullanım bilgileri ile ilgili bilgilerin yer 

aldığı etiketler yapıştırılacaktır. 

- Dökülmeyi ve sızıntıyı önlemek için tehlikeli maddeler 

sızdırmaz konteynerlerde muhafaza edilecektir. 

- Atıklar, özel ruhsata sahip taşıyıcılar tarafından 

taşınacak ve ruhsatlı bir tesiste bertaraf edilecektir. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Tadilat 

aşaması 

Bütçe, 

proje 

maliyetin

e dâhil 

edilmiştir 
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- Zehirli içerik veya çözücü içeren boyalar veya kurşun 

bazlı boyalar kullanılmayacaktır. 

- Yenileme ve inşaat sırasında üretilen atık/kullanılmış 

floresan lambalar, ruhsatlı bir tesiste bertaraf 

edilecektir. 

Acil Durum 

Hazırlığı ve 

Müdahalesi 

- Acil durum alanlarının organizasyonu 

- İletişim sistemleri 

- Acil durum müdahale prosedürleri 

- Eğitim ve güncelleme 

- Kontrol listeleri (rol ve eylem listesi ve donanım 

kontrol listesi) 

- İş Sürekliliği ve Beklenmedik Durum 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- Yüklenici 

Firma 

Tadilat aşaması 

Bütçe, 

proje 

maliyetine 

dâhil 

edilmiştir 

İŞLETME AŞAMASINDA 

Pozitif 

Hem COVID-19 

hem de 

gelecekteki diğer 

salgınlar için 

gelişmiş 

araştırma 

faaliyetleri 

- BSL3 laboratuvarı için, yeni kurulan donanımın 

kullanımı konusunda yeterli eğitimi almış, 

laboratuvar/biyomedikal alanına uygun mühendis 

personel istihdam edilecektir. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 

Ek daimi 

istihdam 

yaratılmas

ı 

- BSL 3 laboratuvar tesisinin işletilmesi; laboratuvar, 

biyomedikal mühendislik uzmanları ve diğer 

destekleyici personel için teknik ve teknik olmayan 

daimi ek iş fırsatları yaratacaktır. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 

Negatif 

 -  -    

Fiziksel tehlikelerin 
etkileri 

- Tüm çalışanlara; bulaşıcı patojenlere ve tehlikeli 

kimyasallara maruziyete karşı, tanınmış uluslararası 

güvenlik standartları ve kılavuzlarına uygun olarak 

uygun KKD sağlanacaktır. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 
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- Tüm personel için, güvenli çalışma uygulamaları ve 

kılavuzları konusunda oryantasyon düzenlenecek ve 

personelin bu uygulama ve kılavuzlara uyması 

sağlanacaktır. 

- Kazaları önlemek ve olası kaza durumlarında doğru 

müdahaleyi yapabilmek için eğitimler verilecektir. Bu; 

elektriğin, suyun vb. uygun şekilde kullanılmasını ve 

bu tür olaylar sırasında çeşitli kaçış, davranış ve 

sorumluluk türlerini konusunda duyarlı hale gelmeyi 

içerecektir. 

- Çeşitli olası olayların takibi için düzenli aralıklarla 

tatbikatlar gerçekleştirilecektir Bu şekilde, ilgili 

paydaşların tepkisi test edilecektir. Bu tür tatbikatlar 

ilgili paydaşların tetikte kalmasını ve olaylara karşı 

daha duyarlı hale gelmesini sağlayacaktır. 

- Acil durumların üstesinden gelmek için tahliye 

prosedürlerinin geliştirilmesi. 

Elektrik İle 

İlgili 

Tehlikeler ile 

Patlama 

Tehlikelerini

n Etkisi 

- Topraklama sistemleri dâhil olmak üzere, tüm elektrik 

tesisatları ve donanımı düzenli olarak incelenecek ve 

test edilecektir. 

- Devre kesiciler ve kaçak akım kesiciler monte 

edilecektir. 

- Laboratuvarın tüm elektrikli teçhizatı topraklanacaktır. 

- Yüksek voltajlı veya yüksek amperli güç kaynaklarına 

bağlı donanımın bağlantısının kesilmesi 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

Bütçe 

inşaatı 

içermekt

edir 

Kimyasal 

Tehlikelerin Etkisi 

- Laboratuvarda, günlük kullanım için gerekli olan 

kimyasallar yalnızca küçük miktarlarda saklanacaktır. 

- Tehlikeli maddenin daha az tehlikeli bir madde ile 

değiştirilmesi 

- Maruziyeti önlemek veya maruziyet düzeyini 

uluslararası düzeyde belirlenmiş veya kabul görmüş 

sınırların altına indirmek için mühendislik ve idari 

kontrol önlemlerinin uygulanması 

- Aşındırıcı, oksitleyici veya reaktif kimyasalların 

kullanıldığı, işlendiği veya depolandığı yerlerde, 

nitelikli ilk yardım daima sağlanacaktır. Uygun şekilde 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 
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donatılmış ilk yardım istasyonlarına çalışma yerinden 

kolaylıkla erişilebilecektir. Önerilen ilk yardım 

müdahalesinin "derhal suyla yıkamak" olduğu tüm iş 

istasyonlarının yakınında, göz yıkama istasyonları 

ve/veya acil duşlar sağlanacaktır. 

- Malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS) veya 

eşdeğeri. Herhangi bir yazılı iletişim aracı, kolayca 

anlaşılabilecek bir dilde olacak ve maruz kalan 

çalışanlar ve ilk yardım personeli tarafından kolayca 

erişilebilir olacaktır. 

- Mevcut bilgilerin (MSDS'ler gibi) kullanımı, güvenli 

çalışma uygulamaları ve uygun KKD kullanımı 

konusunda çalışanların eğitilmesi 

Bulaşıcı Ajanların 

BSL3'ten 

kaçmasının etkisi  

- BSL3 laboratuvarında çalışan personel, numune ve 

atıkların işlenmesi, taşınması ve depolanması ile 

biyogüvenlik risklerinin yönetimi konusunda 

eğitilecektir. 

- Ekipman belirli aralıklarla bakımdan geçirilecek ve 

kalibre edilecektir 

- BGK HEPA filtreleri yıllık olarak test edilecek ve 

gerektiğinde değiştirilecektir. 

- Tüm risk grupları için etkili aşılar veya terapötik 

önlemler mevcut olacaktır. 

- Tüm malzemeler otoklav veya kimyasal dezenfeksiyon 

yoluyla sterilize edilecektir. 

- BSL3 laboratuvarı daima kilitlenecek ve yetkili 

olmayan personel için erişim kısıtlaması olacaktır. 

- Tüm ajanlar laboratuvarda muhafaza edilecek ve 

biyogüvenlik sistemi uygulanacaktır. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 
maliyetler
ine dâhil 
edilmiştir 

BSL3 

Laboratuvarının 

işletilmesi ile 

ilişkili olası İş 

Sağlığı ve 

Güvenliği 

- Tesisin muhafazaya alma tertibatının ve idari 

kontrollerin uygulanması. 

- Laboratuvara yönelik İyi Mikrobiyolojik Uygulamalar: 

• Asla ağızla pipetleme yapmayın. 

• Aseptik teknikler kullanın 

• CDC/NIH Mikrobiyolojik ve Biyomedikal 

Laboratuvarlarda Biyogüvenlik (BMBL) 

- İDEA Proje 

Yönetimi  
İşletme 

Aşamasında  

 

İşletme 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 
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etkileri uygulamaları; laboratuvar çalışanlarının, 

Biyogüvenlik Seviye-2 (BSL-2) 

laboratuvarlarında çalışırken uygun giysiler (ör. 

eldiven ve galoş veya laboratuvar ayakkabısı) 

giyerek gündelik giysilerini kontaminasyondan 

korumalarını önermektedir. BSL-3 

laboratuvarlarında gündelik giysilerin ve 

gündelik ayakkabılarının kullanımı tavsiye 

edilmemektedir; giysilerin değiştirilmesi ve 

galoş veya laboratuvar kullanımına özel 

ayakkabılar tercih edilmektedir. 

• İğneler ve şırıngalar veya diğer kesici aletler, 

bulaşıcı ajanların işlendiği laboratuvarlarla 

kısıtlanmalıdır. 

• Bulaşıcı materyallerle çalışırken risk 

değerlendirmesiyle belirlenenleri dikkate alın. 

• Mühendislik kontrollerinin (ör. BGK'lar, göz 

yıkama üniteleri, lavabolar ve güvenlik duşları) 

işlevsel olduğundan ve uygun şekilde 

bakımlarının yapıldığından ve denetlendiğinden 

emin olun. 

• Materyalleri veya kontamine laboratuvar 

malzemelerini BGK dışındaki ortama açık 

bırakmayın. 

• Bulaşıcı ajanlar ve materyallerle çalışılan tüm 

laboratuvarların kapılarına; Evrensel Biyolojik 

Tehlike sembolü, kullanımdaki bulaşıcı 

ajan(lar)ın listesi, giriş gereksinimleri (örn. 

KKD) ve acil durum iletişim bilgileri 

asılmalıdır. 

• Bulaşıcı materyallerle çalışırken aerosol üreten 

prosedürler kullanmaktan kaçının. 

• Vakum hatlarını olası kirlenmeden korumak 

için vakum hatlarında dezenfektan tuzakları ve 

düz eksenli filtreler kullanın 

• Bulaşıcı materyallerle çalıştıktan sonra 
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laboratuvar çalışma yüzeylerini onaylı bir 

dezenfektanla temizleyin. 

- Asla kontamine, bulaşıcı atık materyallerin 

laboratuvardan çıkmasına veya dekontamine 

veya sterilize edilmeden sıhhi atık su sistemine 

atılmasına izin vermeyin. 

- Laboratuvarlarda faaliyetler gerçekleştirirken Kişisel 

Koruyucu Donanım kullanın 

- BSL 3 laboratuvarı için laboratuvar İkincil 

Bariyerlerini kullanın 

- HEPA filtrelerini periyodik olarak kontrol edin 

BSL2 ve BSL 3 

laboratuvarların

ın çalışması 

sırasında ortaya 

çıkabilecek 

etkiler 

- Tehlikeli maddenin daha az tehlikeli bir madde ile 

değiştirilmesi 

- Mühendislik ve idari kontrol önlemlerinin uygulanması 

- İlk yardım istasyonları, tüm iş istasyonlarından 

kolaylıkla erişilebilir olacaktır 

- Maruz kalan veya maruz kalma olasılığı bulunan 

çalışan sayısının minimumda tutulması 

- Etiketleme ve işaretleme yoluyla kimyasal tehlikelerin 

çalışanlara bildirilmesi 

- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), kolayca 

anlaşılır bir dilde ve kolayca erişilebilir olacaktır. 

- MSDS'lerin kullanımı, güvenli çalışma uygulamaları 

ve uygun KKD kullanımı konusunda çalışanların 

eğitilmesi 

- Kimyasalları çeker ocakta değil, iyi havalandırılan bir 

alanda saklanması. 

- Depodaki tüm kimyasalların envanterinin tutulması. 

- Kimyasal konteynerlerinin kullanıldıktan sonra uygun 

depolama alanına geri koyulması. 

- Cam kimyasal konteynerlerinin kırılmayacak şekilde 

saklanması. 

- Tüm tehlikeli kimyasalların göz hizasının altında 

muhafaza edilmesi. 

- Tehlikeli kimyasalların asla kamuya açık bir alanda 

veya koridorda muhafaza edilmemesi. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

 

İşletme 

Aşamasında 

 

İşletme 

maliyetleri

ne dâhil 

edilmiştir 
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- Asitlerin bazlardan ayrılması. Bu kimyasalların zemin 

seviyesine yakın bir yerde muhafaza edilmesi. 

- Perklorik asidin organik malzemelerden izole edilmesi. 

Perklorik asidin ahşap rafta muhafaza edilmemesi. 

- Toksiklik düzeyi yüksek kimyasalların ve 

karsinojenlerin diğer tüm kimyasallardan ayrılması. Bu 

saklama alanında bir uyarı etiketi bulunmalıdır ve alan 

kilitlenmelidir. 

- Asitlerin yanıcı maddelerden ayrılması. 

- Peroksit oluşturan kimyasalların on iki aydan fazla 

saklanmaması. 

- Pikrik asidin kurumasına izin verilmemesi. 

- Yanıcı maddelerin soğutulması gerekiyorsa, bunların 

standart bir soğutucuda değil, laboratuvar düzeyinde 

güvenlikli bir soğutucuda muhafaza edilmesi 

- Yanıcı maddeler, yanıcı madde muhafaza dolabında 

muhafaza edilecektir. 

- Reaktif malzemelerin aşındırıcı veya yanıcı 

maddelerden ayrı muhafaza edilmesi. 

- Nitrik asidin (reaktif ve aşındırıcı) diğer asitler ve 

yanıcı maddelerden ayrı olarak muhafaza edilmesi. 

- Depolama yeri, o konumda hangi grubun/kodun 

muhafaza edildiğini açıkça gösterecektir. Her raf veya 

dolap, rengi göstermelidir. 

- Gruplar yatay ayırıcı ile değil, daima dikey ayırıcı ile 

ayrılacaktır. 

- Her kimyasal konteyneri, saklama rengine göre açıkça 

etiketlenecektir. 

Yangının etkisi 

- Yangın söndürme cihazı, erişilebilir bir alanda 

bulunacak ve tüm yangınla mücadele ekipmanının 

düzenli olarak bakımının yapılması ve onarımı 

sağlanacaktır. 

- Yangın acil numaraları görülecek şekilde ortak 

alanlara yerleştirilecektir. 

- Laboratuvarın tamamı için otomatik yangın alarm 

sistemi kurulacaktır. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 

maliyetleri

ne dâhil 

edilmiştir 
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- BSL3 tesisi için yangın söndürme, standart ıslak 

borulu otomatik yağmurlama sistemi ile sağlanacaktır. 

- "Sigara İçilmez" levhaları gibi, yangın tehlikesini 

gösteren levhalar temin edilecektir. 

- Yangın durumunda, çıkış için yol tarifi ve acil 

durum irtibat numaraları verilecektir. 

- İletişim/acil durum numaraları görülecek şekilde 

laboratuvara yerleştirilecektir. 

- Tüm personel, yangınla mücadele alanında düzenli 

olarak gerçekleştirilen tatbikatlarla, yangın kontrolü 

konusunda eğitilecektir. 

BSL3 

laboratuvarında 

Kimyasal Tehlike 

- Laboratuvarda, günlük kullanım için gerekli olan 

kimyasallar yalnızca küçük miktarlarda saklanacaktır. 

- Tehlikeli maddenin daha az tehlikeli bir madde ile 

değiştirilmesi 

- Mühendislik ve idari kontrol önlemlerinin uygulanması 

- Uygun şekilde donatılmış ilk yardım istasyonlarına 

laboratuvar iş istasyonlarından kolaylıkla 

erişilebilecektir.  

- Ulusal ve uluslararası kabul görmüş gerekliliklere ve 

standartlara göre etiketleme ve işaretleme yoluyla 

kimyasal tehlikelerin çalışanlara bildirilmesi 

- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), kolayca 

anlaşılır bir dilde ve laboratuvar personeli tarafından 

kolayca erişilebilir olacaktır. 

- MSDS'lerin kullanımı, güvenli çalışma uygulamaları 

ve uygun KKD kullanımı konusunda çalışanların 

eğitilmesi 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 

maliyetleri

ne dâhil 

edilmiştir 

BSL3 

laboratuvarın

da Elektrik 

İle İlgili 

Tehlikeler ve 

Patlama 

Tehlikeleri 

- Tüm elektrik tesisatları ve donanımlar, düzenli olarak 

incelenir ve test edilir. 

- Uygun laboratuvar elektrik devrelerine, devre kesiciler 

ve kaçak akım kesiciler kurulacaktır. 

- Laboratuvardaki tüm elektrikli teçhizat, tercihen üç 

dişli fişler ile topraklanacaktır. 

- Laboratuvardaki tüm elektrikli teçhizat ve kablolar, 

ulusal elektrik güvenliği standartlarına ve kodlarına 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

 

İşletme 

Aşamasında 

 

İşletme 

maliyetle

rine 

dâhil 

edilmişti

r 
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uygun olacaktır. 

BSL3 

laboratuvarında 

Ergonomik 

Tehlikeler 

- İşletim esnasında kaldırma ve malzeme taşıma 

teknikleri konusunda çalışanlara eğitim verilmesi. 

- Ağır yüklerin elle taşınması ihtiyacını en aza indirmek 

için çalışma sahası düzeninin planlanması 

- Güç gereksinimlerini ve tutma sürelerini azaltan 

aletlerin seçilmesi ve iş istasyonlarının bu doğrultuda 

tasarlanması 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

 

İşletme 

Aşamasında 

 

İşletme 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 

Gürültü ve Titreşim 

- Tüm jeneratörler ve laboratuvar ekipmanı, ortam 

gürültü seviyesinin bozulmasını en aza indirecek 

şekilde yalıtılacak veya kapalı alanlara 

yerleştirilecektir. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

aşamasında 

İşletme 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 

BSL2 ve BSL3 

laboratuvarlarında 

Ajanların ve 

laboratuvar 

ekipmanının/malze

melerinin kötüye 

kullanılması 

ve/veya çalınması 

- Tesislere, araştırma materyallerine ve bilgilere erişimi 

sınırlandırmak için sıkı Biyogüvenlik önlemleri 

uygulanacaktır. 

- Hem mikroorganizmalar hem de ekipman için dijital 

envanter sisteminin kullanılmaya devam edilmesi. 

- İçeriden gelen tehdide (çalışanlar, personel veya 

yükleniciler) veya dışarıdan gelen tehdide (zarar 

vermek için erişim elde etmeyi amaçlayan üçüncü 

şahıslar) ve salınıma neden olabilecek doğal veya insan 

kaynaklı olaylara karşı koruma sağlamak için önlemler 

geliştirilmesi. 

- Fiziksel güvenlik, personel güvenliği, malzeme 

kontrolü ve hesap verebilirlik ve bilgi güvenliği için 

sistem kurulması 

- Tüm personel, laboratuvar güvenliği ve biyogüvenlik 

konusunda eğitim almış olacaktır. 

- Tüm BSL3 laboratuvarları ve BSL2 laboratuvarları, 

daima kilitlenecek ve yetkili olmayan personelin 

tesislere izinsiz girmesi yasaklanacaktır. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

 

İşletme 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 

Toplumsal 

Cinsiyete Dayalı 

Şiddetin Etkileri 

- Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi 

konusunda İDEA personeli için sürekli duyarlılık ve 

farkındalık oluşturma. 

- Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakalarını ele almak 

için İDEA'nın Toplumsal Cinsiyet ve kadın alanında 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 
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faaliyet gösteren ofisinin güçlendirilmesi. 

Hatalı Atık 

Yönetiminden 

Kaynaklanan Etki 

- ABSL 2 ve ABSL3 laboratuvarları için bir atık 

yönetimi planı geliştirilmesi ve uygulanması. 

- İlk paketleme ve depolama, tıbbi atıkların oluştuğu 

yerde gerçekleşecektir. 

- Atıklar daha sonra geçici nitelikteki yerinde depolama 

alanına taşınacaktır. 

- Çapraz kontaminasyonu önlemek için; risk teşkil 

etmeyen tıbbi atıklar, daima bulaşıcı/tehlikeli tıbbi 

atıklardan ayrı yerde muhafaza edilecektir. 

- İDEA'nın dâhili atık yönetim sisteminin (toplama, 

depolama ve bertaraf etme) güçlendirilmesi ve 

İDEA'nın, atıkların kaynağında ayrı toplanmasına izin 

verecek ilave olanaklar ile donatılması. 

- BSL3'te kullanılan tüm kesici-delici atıklar 

otoklavlanacaktır. 

- Kesici-delici atıklar, metal veya kartondan yapılmış 

sert, delinmeye dirençli kaplara yerleştirilecektir.  

- Bulaşıcı sıvı atıklar, kapaklı veya sıkıca kapatılmış 

şişelere veya flask şişelere koyulacaktır; muhafaza 

tanklarına çok miktarda sıvı atık koyulabilir. 

- Katı veya yarı katı atıklar, kalınlıkları veya 

dayanıklılıklarına göre değerlendirilen, yırtılmaya 

dayanıklı plastik torbalara yerleştirilecektir. 

- BSL-3 laboratuvarında üretilen katı atıklar, yalnızca 

laboratuvarın otoklavı kullanılarak dekontaminasyon 

işlemine tabi tutulduktan sonra laboratuvarlardan 

uzaklaştırılacaktır. 

- Laboratuvardan tahliye edilen Sıvı Atıklar, atık tankına 

bırakılmadan önce kimyasal işlemden geçirilecektir. 

Tanktaki su kalitesi haftada bir ölçülecek ve tüm 

veriler kayıt altına alınacaktır. 

- Atıkların üretim noktasında ayrıştırılması ve 

toplanmasına olanak sağlamak amacıyla, BSL3'te 

üretilen farklı atık türleri için uygun atık kutuları (renk 

kodlu) temin edilmesi. 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 



 

125 
 

- Atıkların işlenmesi sürecine dâhil olan laboratuvar 

personeli ve diğer tüm personel, atık işleme ve bertaraf 

teknikleri konusunda eğitilecektir. 

- Laboratuvarın dezenfektan gazlarla fümigasyonu, DSÖ 

laboratuvar rehberine göre yapılacaktır. 

- Kazara meydana gelen salınımları kanıtlamak ve 

atıkların uygun şekilde etiketlenip saklandığını 

doğrulamak için tüm atık toplama ve depolama 

alanlarının düzenli aralıklarla görsel denetimi. 

- Atık ayrıştırma ve toplama uygulamalarının düzenli 

aralıklarla denetlenmesi. 

- Atık üretim eğilimlerinin, üretilen atık türü ve 

miktarına göre, tercihen tesisteki departmanlar 

tarafından takip edilmesi. 

- Üretilen atık miktarını ve atıkların varış yerini 

belgeleyen atık taşıma belgelerinin veya diğer 

kayıtların tutulması. 

BSL3 

laboratuvarının 

bulunduğu bina 

kompleksinde 

atıkların 

toplanması/taşın

ması ve 

depolanmasıyla 

ilişkili etki 

- Genel olarak İDEA için ve önerilen laboratuvarlar için 

bir atık yönetimi planı geliştirilmesi ve uygulanması 

- İlk paketleme ve depolama, tıbbi atıkların oluştuğu 

yerde gerçekleşecektir. 

- Atıklar daha sonra geçici nitelikteki yerinde depolama 

alanına taşınacaktır. 

- Çapraz kontaminasyonu önlemek için; risk teşkil 

etmeyen tıbbi atıklar, daima bulaşıcı/tehlikeli tıbbi 

atıklardan ayrı yerde muhafaza edilecektir. 

- İDEA'nın dâhili atık yönetim sisteminin (toplama, 

depolama ve bertaraf etme) güçlendirilmesi ve 

İDEA'nın, atıkların kaynağında ayrı toplanmasına izin 

verecek ilave olanaklar ile donatılması. 

- BSL3'te kullanılan tüm kesici-delici atıklar 

otoklavlanacaktır. 

- Kesici-delici atıklar, metal veya kartondan yapılmış 

sert, delinmeye dirençli kaplara yerleştirilecektir. 

Bulaşıcı sıvı atıklar, kapaklı veya sıkıca kapatılmış 

şişelere veya flask şişelere koyulacaktır; muhafaza 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 
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tanklarına çok miktarda sıvı atık koyulabilir. 

- Katı veya yarı katı atıklar, kalınlıkları veya 

dayanıklılıklarına göre değerlendirilen, yırtılmaya 

dayanıklı plastik torbalara yerleştirilecektir. 

- BSL3 laboratuvarında üretilen katı atıklar, yalnızca 

laboratuvarın otoklavı kullanılarak dekontaminasyon 

işlemine tabi tutulduktan sonra laboratuvarlardan 

uzaklaştırılacaktır. 

- Laboratuvardan tahliye edilen Sıvı Atıklar, atık tankına 

bırakılmadan önce kimyasal işlemden geçirilecektir. 

- Atıkların işlenmesi sürecine dâhil olan laboratuvar 

personeli ve diğer tüm personel, atık işleme ve bertaraf 

teknikleri konusunda eğitilecektir. 

- Laboratuvarın dezenfektan gazlarla fümigasyonu, DSÖ 

laboratuvar rehberine göre yapılacaktır. 

- Kazara meydana gelen salınımları kanıtlamak ve 

atıkların uygun şekilde etiketlenip saklandığını 

doğrulamak için tüm atık toplama ve depolama 

alanlarının düzenli aralıklarla görsel denetimi. 

- Atık ayrıştırma ve toplama uygulamalarının düzenli 

aralıklarla denetlenmesi. 

- Atık üretim eğilimlerinin, üretilen atık türü ve 

miktarına göre, tercihen tesisteki departmanlar 

tarafından takip edilmesi. 

- Üretilen atık miktarını ve atıkların varış yerini 

belgeleyen atık taşıma belgelerinin veya diğer 

kayıtların tutulması. 

İDEA 

laboratuvarlarında 

atıkların taşınması 

ile ilgili riskler 

- Personelin ve hastaların maruziyetini önlemek için 

belirlenmiş rotalar kullanılacaktır. 

- Taşıma işleminin sonunda tüm atık poşetleri elverişli 

durumda ve sağlam olacaktır. 

- Bulaşıcı atıkların taşınması için kullanılan arabalar, 

troleyler veya konteynerler başka bir malzemeyi 

taşımak için kullanılmayacaktır. 

- Kesici-delici atık kutularını ve çöp tenekelerini 

taşımak için troley, çöp tenekesi veya el arabası 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 
maliyetler
ine dâhil 
edilmiştir 
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kullanılacaktır. 

- Sızdırma potansiyeli olan atıklar için çift poşet 

kullanılacaktır. 

- Atık poşetleri, doğrudan taşıma aracına 

yerleştirilmeden önce konteynerlere (ör. karton kutular 

veya tekerlekli, sert, kapaklı plastik veya galvanizli 

kutular) yerleştirilecektir. 

- Toplanan atıklar, belirlenen depolama odası dışında 

herhangi bir yere, geçici süre için bile 

bırakılmayacaktır. 

- Depolama ve taşıma sırasında konteynerler kapaklarla 

kapatılacaktır. 

- Düzenli taşıma rotaları ve atık toplama süreleri sabit ve 

güvenilir olacaktır. 

- Atık taşıma personeli, yeterli kişisel koruyucu donanım 

(KKD) kullanacaktır. 

- Tüm atık taşıma personeline eğitim verilecektir. 

- Büyük hacimli ve ağır atıklar, başka hiçbir amaçla 

kullanılmayan tekerlekli troleyler veya arabalar 

kullanılarak taşınacaktır. 

- Bulaşıcı malzeme ile yaralanma veya kaza riski 

nedeniyle atıklar, özellikle de tehlikeli atıklar, asla elle 

taşınmayacaktır. 

- Araçlar, yazılı protokole göre her gün derinlemesine 

temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. 

- Atıkların toplanmasına, hijyenik açıdan en hassas 

laboratuvar alanından başlanacaktır. 

Atıkların saha dışı 

taşımasıyla ilgili 

risk 

- İDEA, tehlikeli maddelerin ve atıkların 

ambalajlanması, etiketlenmesi ve taşınması için geçerli 

ulusal düzenlemeleri ve uluslararası kabul görmüş 

standartları takip edecektir. 

- Saha dışı taşıma için belirlenen tüm atık konteynerleri, 

güvenli hale getirilecektir ve bu konteynerlerin üzerine 

içerikleri ve ilgili tehlikeleri gösteren etiketler 

yapıştırılacaktır; tüm konteynerler, sahadan ayrılmadan 

önce nakliye araçlarına uygun şekilde yüklenecek ve 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

- İstanbul 

Büyükşehir 

Belediyesi 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 
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bu konteynerlere, yükü ve ilgili tehlikeleri açıklayan 

bir atık taşıma belgesi eşlik edecektir. 

- İDEA, taşınması planlanan atıklara uygun özellikleri 

içerecek şekilde özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş 

tanklar ve konteynerler kullanacaktır. 

- Atık, yüklenmeden önce sert, sızdırmaz konteynerlere 

yerleştirilecektir. 

- Taşıma sırasında konteynerler kapaklarla 

kapatılacaktır. 

- Araçlarda, herhangi bir dökülme durumunda temizlik 

ve dezenfeksiyon için yeterli miktarda plastik poşet, 

koruyucu giysi, temizlik aleti ve dezenfektan 

bulunacaktır. 

- Tüm tıbbi atıkların taşınmasını belgeleyen kayıtlar 

tutulmalıdır. 

Deney 

Hayvanlarına Kötü 

Muamele Riski 

- İDEA'daki BLS2 ve BSL3 laboratuvarları için, deney 

hayvanlarının refahını sağlamak amacıyla hem ulusal 

hem de uluslararası kanunlara ve düzenlemelere 

uyulacaktır. Bu ulusal ve uluslararası kanunlar ve 

düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 

1. "28141 sayılı ve 13/12/2011 tarihli Deneysel ve Diğer 

Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve 

Korunmasına Dair Yönetmelik", 

2. Bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların 

korunmasına ilişkin 2010/63 /AB sayılı AB Konseyi 

Direktifi, ve  

3. Deneysel ve bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların 

barınması ve bakımına ilişkin AB Komisyonu Tavsiyesi 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 

maliyetler

ine dâhil 

edilmiştir 

Acil Durum 

Hazırlığı ve 

Müdahalesi 

- Acil durum alanlarının organizasyonu 

- İletişim sistemleri 

- Acil durum müdahale prosedürleri 

- Eğitim ve güncelleme 

- Kontrol listeleri (rol ve eylem listesi ve donanım 

kontrol listesi) 

- İş Sürekliliği ve Beklenmedik Durum 

- İDEA Proje 

Yönetimi 

İşletme 

Aşamasında 

İşletme 

maliyetleri

ne dâhil 

edilmiştir 

Alt Yönetim İki laboratuvarın çalışmaya başlamasından önce - İDEA Proje İşletme İşletme 
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6. İzleme Planı 

BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarının tadilat ve işletme aşamalarına yönelik izleme planı Tablo 4'te sunulmuştur.  

Ne 

(İzlenecek 

parametre nedir?) 

Nerede 

(İzlenecek 

parametre nedir?) 

Nasıl 

(İzlenecek 

parametre nedir?) 

Ne Zaman 

(Sıklığı / veya 

sürekliliği 

tanımlayın) 

Niçin 

(Parametre niçin 

izleniyor?) 

Maliyet 

(proje bütçesine 

dâhil değilse) 

Kim 

(İzlemeden kim 

sorumludur?) 

Tadilat aşaması 

Hava Kalitesi Tadilat alanı Şantiye denetimi Günlük Ulusal mevzuata 

ve Dünya Bankası 

İP'lerine uymak 

için 

Proje bütçesine 

dâhil 

Tadilat Yüklenicisi 

Gürültü ve 

Titreşim 

Tadilat alanı Şantiye denetimi 

Gürültü ölçümleri 

Günlük 

Şikâyet üzerine 

Ulusal mevzuata 

ve Dünya Bankası 

İP’lerine uymak 

için 

Proje bütçesine 

dâhil 

Tadilat Yüklenicisi 

Planları aşağıdaki alt yönetim planları hazırlanacak ve devreye 

sokulacaktır: 

- SİP’ler 

- Kimyasal Yönetim Planı 

- Hastane Atık Yönetim Planı 

- Acil Durum Müdahale Planı 

- İSG Yönetim Planı 

- Hayvan Refahı Yönetim Planı/Etik Kurallar 

Yönetimi 

 

Aşamasında 

 

maliyetleri

ne dâhil 

edilmiştir 
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Atık Su Tadilat alanı Şantiye denetimi Günlük Ulusal mevzuata 

ve Dünya Bankası 

İP’lerine uymak 

için 

Proje bütçesine 

dâhil 

Tadilat Yüklenicisi 

Atık Yönetimi Tadilat alanı Şantiye denetimi 

Atık kayıtları 

Günlük 

Haftalık 

Ulusal mevzuata 

ve Dünya Bankası 

İP’lerine uymak 

için 

Proje bütçesine 

dâhil 

Tadilat Yüklenicisi 

İş Gücü İle İlgili 

Hususlar 

Tadilat alanı Şantiye denetimi 

Kayıtlar 

Günlük 

Haftalık 

Ulusal mevzuata 

ve Dünya Bankası 

İP’lerine uymak 

için 

Proje bütçesine 

dâhil 

Tadilat Yüklenicisi 

İSG Tadilat alanı Şantiye denetimi 

İSG Kayıtları 

Günlük 

Haftalık 

Ulusal mevzuata 

ve Dünya Bankası 

İP’lerine uymak 

için 

Proje bütçesine 

dâhil 

Tadilat Yüklenicisi 

İşletim Aşaması 

Çevre kirliliği BSL 2 ve 3 

Laboratuvarları 

 

 

Görsel gözlemler; 

Atık yönetimi ve 

bertarafına ilişkin 

kayıtlar; 

Atık su deşarj 

kayıtları 

Aylık  Ulusal 

düzenlemelere ve 

Dünya Bankası'nın 

ÇSG Kılavuzlarına 

uygun olmak için 

Laboratuvarların 

işletme 

maliyetleri 

SB 

İstanbul çevre ve 

sağlık yetkilileri 
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Tıbbi atıklar 

 

BSL 2 ve 3 

Laboratuvarları 

Görsel gözlemler; 

Tıbbi atık 

yönetimi ve 

eğitim kayıtları; 

 

Haftalık Ulusal 

düzenlemelere ve 

Dünya Bankası'nın 

ÇSG Kılavuzlarına 

uygun olmak için 

Laboratuvarların 

işletme 

maliyetleri 

İDEA 

Tıbbi atıkların 

geçici olarak 

depolanması  

BSL 2 ve 3 

Laboratuvarları 

Görsel gözlemler; 

Tıbbi atık 

yönetimi ve 

eğitim kayıtları; 

 

Haftalık Ulusal 

düzenlemelere ve 

Dünya Bankası'nın 

ÇSG Kılavuzlarına 

uygun olmak için 

Laboratuvarların 

işletme 

maliyetleri 

İDEA 

Tıbbi atıkların 

saha dışı bertaraf 

tesisine taşınması 

BSL 2 ve 3 

laboratuvarları 

Tıbbi atıkların 

saha dışı bertaraf 

tesisine 

taşınmasına ilişkin 

kayıtlar 

Haftalık Ulusal 

düzenlemelere ve 

Dünya Bankası'nın 

ÇSG Kılavuzlarına 

uygun olmak için 

Laboratuvarların 

işletme 

maliyetleri 

İDEA 

İSG riskleri BSL 2 ve 3 

Laboratuvarları 

BSL 2 ve 3 

kayıtları  

 

Üç ayda bir Ulusal 

düzenlemelere ve 

Dünya Bankası'nın 

ÇSG Kılavuzlarına 

uygun olmak için 

Laboratuvarların 

işletme 

maliyetleri 

İDEA 

İş gücü ve çalışma 

koşulu  

İşyerlerinde 

yapılan anket 

Görsel gözlemler; 

İSG 

prosedürlerinin 

incelenmesi 

Sürekli Ulusal 

düzenlemelere ve 

Dünya Bankası'nın 

Laboratuvarların 

İşletme 

maliyetlerine 

dâhil edilmiştir  

İDEA 
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ÇSG Kılavuzlarına 

uygun olmak için 

İş gücü ile ilgili 

hususlar 

BSL 2 ve 3 ŞÇM kayıtları Aylık Ulusal 

düzenlemelere ve 

Dünya Bankası'nın 

ÇSG Kılavuzlarına 

uygun olmak için 

Laboratuvarların 

işletme 

maliyetleri 

İDEA 

Örneklerin, 

numunelerin, 

reaktiflerin, tıbbi 

ilaçların, bulaşıcı 

materyallerin ve 

tıbbi 

malzemelerin 

kullanımı 

BSL 2 ve 3 Görsel gözlemler 

ve laboratuvar 

kayıtları 

Haftalık Ulusal ve ilgili 

uluslararası 

düzenlemelere ve 

Dünya Bankası'nın 

ÇSG Kılavuzlarına 

uygun olmak için 

Laboratuvarların 

işletme 

maliyetleri 

İDEA 

Örneklerin, 

numunelerin, 

reaktiflerin, tıbbi 

ilaçların, bulaşıcı 

materyallerin ve 

tıbbi 

malzemelerin 

depolanması 

BSL 2 ve 3 

depolama alanları 

Görsel gözlemler 

ve laboratuvar 

kayıtları 

Haftalık Ulusal 

düzenlemelere ve 

Dünya Bankası'nın 

ÇSG Kılavuzlarına 

uygun olmak için 

Laboratuvarların 

işletme 

maliyetleri 

İDEA 

Hayvan refahı BSL 2 ve 3 

laboratuvarları ve 

tesisleri 

Görsel gözlemler 

ve laboratuvar 

kayıtları 

Aylık Ulusal ve ilgili 

uluslararası 

düzenlemelere 

uygun olmak için 

 İDEA 
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Şikâyet Çözüm 

Mekanizması 

BSL 2 ve 3 

laboratuvarları/İD

EA/SB 

SB kayıtları Haftalık Ulusal 

düzenlemelere ve 

Dünya Bankası 

İP’lerine uygun 

olmak için 

Laboratuvarların 

işletme 

maliyetleri 

İDEA 

Acil olaylar BSL 2 ve 3 

laboratuvarları 

BSL 2 ve 3 

kayıtları 

Aylık Ulusal 

düzenlemelere ve 

Dünya Bankası 

İP’lerine uygun 

olmak için 

Laboratuvarların 

işletme 

maliyetleri 

İDEA 

COVID-19 

istatistikleri 

BSL 2 ve 3 BSL 2 ve 3 

kayıtları 

Acil Durum Eylem 

Planları 

Günlük Ulusal 

düzenlemelere ve 

Dünya Bankası 

İP’lerine uygun 

olmak için 

Laboratuvarların 

işletme 

maliyetleri 

İDEA 

Laboratuvarlarda 

kullanılan su 

BSL3 BSL3 kayıtları Haftalık Ulusal 

düzenlemelere ve 

Dünya Bankası'nın 

ÇSG Kılavuzlarına 

uygun olmak için 

Laboratuvarların 

işletme 

maliyetleri 

İDEA 
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7.  Kurumsal Düzenlemeler  

 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi (P152799), 

Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık & Müdahale APL 2 (P096262) ve Sağlıkta Dönüşüm 

(P074053) projeleri ile on beş yıldan fazla bir süredir Dünya Bankası ile çalışma deneyimine sahiptir. Banka 

ile olan bu uzun ortaklık sayesinde SB, proje faaliyetlerinde güçlü kurum içi kapasite geliştirmiştir. 

Bakanlık, ÇŞB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetilen/denetlenen katı tedbirlere 

dayanan ilgili düzenlemelerin oluşturulması yoluyla uygun tıbbi atık yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarının entegrasyonu yoluyla sağlık kalite standartlarını iyileştirmiştir. Yerel hükümet yetkilileri 

ve SB, uluslararası iyi uygulamalara dayalı hükümler içeren Tıbbi Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 

uygulanmasından sorumludur. Sağlık Bakanlığı ayrıca sağlık tesislerinin performansını izlemek için kalite 

standartlarına ve hem içeride hem de üçüncü taraflarca gerçekleştirilen denetimlere sahiptir. Sağlık sektörü 

iş yerleri, ulusal İSG Kanununa göre “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılmaktadır. 

Proje, SB'nin teknik uzmanları ve teknik danışmanlar tarafından desteklenecek olan PYDB aracılığıyla SB 

tarafından uygulanacaktır. HSGM, gerektiğinde, tıbbi malzeme ve ekipman tedariki konusunda, teknik 

faaliyetlere destek sağlayacaktır. PYDB ayrıca konsolide yıllık iş planı, satın alma planı ve proje 

bileşenlerine ilişkin konsolide bir faaliyet ve finans raporu hazırlanması çalışmalarını yönetecek ve 

Banka'nın çevresel ve sosyal koruma ve fidüsyer politikalarına uygunluğun izlenmesi konusunda SB'ye 

destek sunacaktır. PYDB, bu faaliyetten sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısına düzenli olarak rapor 

verecektir. 

Mevcut PYDB, bu Projeyi uygulamak için yeterli personele sahiptir. PYDB'nin mevcut personel sayısı 

32'dır (15 memur ve 17 bireysel danışman). PYDB hâlihazırda bir proje direktöründen, bir direktör 

yardımcısından, yedi İ&D uzmanından, dört satın alma uzmanı ve asistanından, üç mali yönetim uzmanı ve 

asistanından, altı idari personelden, dört bilgi teknolojisi uzmanından, dört tercümandan, bir sosyal sektör 

uzmanından ve bir çevre uzmanından oluşmaktadır. PYDB, uygun olduğu şekilde, özellikle BSL2 ve BSL3 

laboratuvarlarıyla ilgili konular için en azından danışmanlık temelinde ilgili uzmanlıkla (örn. biyogüvenlik 

uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı) desteklenecektir.  

PYDB, proje yaşam döngüsü boyunca ABSL2 ve ABSL3 tasarımının, kurulumunun ve işletiminin her 

aşamasında çevresel ve sosyal risklerin azaltılmasından birincil derecede sorumlu olacaktır. ÇSYP'nin 

uygulanması kapsamında PYDB'nin sorumlulukları aşağıdaki gibi olacaktır:  

• ÇSYP ve PKP'yi hazırlamak ve nihai hale getirmek ve gerektiğinde bu belgeleri güncellemek 

• ÇSYP ve PKP'ye ilişkin istişare ve bilgi paylaşımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;  

• proje düzeyinde ve bakanlık düzeyindeki ŞÇM’ler ve itiraz mekanizmalarının ÇSYP ve 

PKP'ye entegre edilmesini sağlamak ve ŞÇM bilgilerini; yükleniciye, işçilere ve de topluluk 

üyelerine ve işletme aşaması için işe alınan personele yaymak.  

• bu ÇSYP'yi ihale belgelerine entegre etmek  

• BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarına uygulama desteği ve denetim sağlamak 

• Yukarıdaki İzleme Planı uyarınca ÇSYP'nin uygulanmasının izlemesini gerçekleştirmek  

• Banka'ya ÇSYP'nin uygulamasına ilişkin üç aylık raporlar sunulması;  

• Şikâyet çözüm mekanizmasının işleyişi dâhil olmak üzere ilgili paydaş katılım faaliyetlerinin 

yürütülmesi 

• BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarının ulusal mevzuata ve hayvan deneyleri ile ilgili DSÖ 

rehberlerine uygun olarak tasarlanıp işletileceğini, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili daire 

başkanlıkları ile yeniden teyit edin. 
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Yüklenici Firma; ÇSYP'nin uygulanmasına ilişkin ilerleme durumunu ve bilgileri, alınan şikâyetlere ve 

bunların çözümlenmesine ilişkin bilgileri ve de diğer ilgili bilgileri içeren aylık raporlar hazırlayacak ve 

PYDB’ye sunacaktır. Yüklenici, ÇSYP'nin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yeterince 

nitelikli personel atayacak / işe alacaktır.  

Yüklenici Firma; herhangi bir önemli olayın meydana gelmesi durumunda, PYDB'yi 3 iş günü içinde 

bilgilendirecektir. SB, herhangi bir önemli olay (kazalar, dökülmeler, ölümler vb.) hakkında bilgilendirildiği 

anda (en geç 3 iş günü), olayı Dünya Bankası'na bildirecek ve düzeltici eylem planıyla birlikte olay inceleme 

raporunu 30 iş günü içinde Dünya Bankası'na gönderecektir. 

Dünya Bankası, öncelikle proje geliştirme aşamalarının genel olarak gözden geçirilmesinden / 

denetlenmesinden ve gelen raporların, Banka'nın koruma önlemi politikalarının devam etmekte olduğunu 

görmek için gözden geçirilmesinden sorumlu olacaktır. Banka ayrıca: (i) PYDB'ye teknik rehberlik 

sağlayacak, (ii) ekibi güçlendirmede PYDB'ye yardımcı olacak, (iii) Ç&S aracını Dünya Bankası web 

sitesinde erişime açacak ve (iv) ÇSYP'nin ön incelemesini ve onayını sağlayacaktır. 

 

8. Kamuoyunun Bilgilendirilmesi, Kamuoyu İstişaresi ve Şikâyet Çözüm Mekanizması 

Paydaş katılım gereksinimleri ile tutarlı olarak ve COVID-19 ile ilgili karantina ve sokağa çıkma kısıtlaması 

tedbirlerini göz önünde bulundurarak, bu bölümde istişare süreci ve projeye özel bilgilerin ÇSYÇ ve 

münferit her bir alt proje ile ilgili olarak nasıl açıklanacağı tanımlanmaktadır. Bölümde; İstanbul’daki BSL2 

ve BSL3 faaliyetleri için özel olarak hazırlanan PKP ile tutarlı olarak, PYDB ve etkilenen topluluklar ile 

paydaşlar arasında nasıl iletişim kurulacağı açıklanmaktadır.  

COVID-19 salgınının doğası ve yayılma mekanizması nedeniyle, ilk istişare kamu yetkilileri ve ulusal 

sağlık uzmanları ve uluslararası sağlık örgütü temsilcileri ile sınırlıdır.  PKP uyarınca, proje COVID-19 ve 

bağlantılı diğer konularla ilgili bilgileri açıklamak için geliştikçe farklı durum ve gereksinimlere adapte 

olacaktır. Bilgiler, SB tarafından virüsün yayılmasını önleme konusunda sağlanan ulusal rehberlik üzerine 

inşa edilecek ve özellikle proje faaliyetleriyle ilişkili risklere odaklanacaktır. 

Kamuoyu istişaresine ve açıklamalara yönelik başlangıç stratejisi, PKP kapsamında tanımlanmıştır ve proje 

uygulaması boyunca uygulanacaktır. Proje düzeyinde bir ŞÇM oluşturulmuştur ve BSL 2 ve 3’e yönelik 

PKP'de ayrıntıları verilen, SB'nin mevcut ŞÇM'si ile birlikte çalışacaktır. 

Sanal istişareler, aşağıdakiler dikkate alınarak planlanacak ve yürütülecektir: 

• BSL 2 ve BSL 3’e yönelik PKP, paydaş istişare programı ile kuruluş ve işletme aşamasına yönelik 

stratejiden oluşur.  

• Bu alt projeye yönelik PKP, alt projeye doğrudan ilgi duyacak İstanbul'a özgü paydaşları 

çeşitlendirmiştir.   

• Tüm PYDB ve Sağlık Tesisi üyelerinin, sosyal davranış ve iyi hijyen uygulamaları konusundaki 

anlayışlarını dile getirmesini ve ifade etmesini ve paydaş katılımı etkinliklerinden önce bu tür hijyen 

uygulamalarının kendilerine açık bir şekilde ifade edilmesini sağlamak; 

• Halka açık oturumlar, çalıştaylar ve toplantılar da dâhil olmak üzere halka açık toplantılardan 

(ulusal kısıtlamaları dikkate alarak) kaçınmak ve proje kurumları ile faydalanıcılar/etkilenen kişiler 

arasındaki doğrudan etkileşimi en aza indirmek;   

• Daha küçük toplantılara izin verilmesi halinde, odak grup toplantıları gibi küçük grup oturumları 
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halinde istişareler yürütmek.  İzin verilmemesi halinde, uygun bir şekilde düzenlenen Zoom/Skype 

toplantıları dâhil olmak üzere, online kanallar aracılığıyla toplantı yapmak için tüm makul çabayı 

göstermek; 

• İletişim araçlarını çeşitlendirmek ve sosyal medya ve çevrim içi kanalları daha fazla kullanmak. 

Mümkün ve uygun olan hallerde, paydaşların türüne ve kategorisine bağlı olarak özel çevrim içi 

platformlar ve amaca uygun sohbet grupları oluşturmak;  

• Alt projeye ilişkin kısa bilgiler, planlanan BSL laboratuvarlarının çevresindeki muhtarlıklar ile 

paylaşılacaktır. 

• Online toplantılar ve çevrim içi olarak erişime açmanın yanı sıra; paydaşların, Sağlık Bakanlığı'nın 

farklı kanalları aracılığıyla geri bildirimlerini paylaşmaları için de imkân sağlanacaktır. Web 

sitesinde ayrıca, sıkça sorulan sorular ve alt projenin ve çevresel ve sosyal risklerinin yanı sıra etki 

azaltma önlemlerinin de kısa bir sunumu yer alacaktır.  

ÇSYP taslağı, 29 Ekim 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı web sitesinde açıklanmış ve 2 Kasım 2020 

tarihinde Kurumlar, Kuruluşlar ve STK'ların katılımıyla çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen toplantı ve paydaş katılım faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler Ek 5 - Paydaş Katılım 

Planı'nda sunulmuştur.  



 

137 
 

Ek 1: Yüklenici Temsilcisi ve Kilit Personel Gereklilikleri  

Kalem 

No 
Unvan/uzmanlık 

İlgili akademik 

kalifikasyonlar 

İlgili alanda asgari iş 

deneyimi (yıl) 

1 Yüklenici Temsilcisi 

(Proje Müdürü) 

Makine, Endüstri veya 

benzeri dalda Mühendis 

veya Yüksek Mühendis 

• En az 15 yıl proje 

yönetim deneyimi 

• En az 10 yıl 

biyogüvenlik projesi 

deneyimi 

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 

tesis yapım gözetimi 

deneyimi  

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 

tesis yapım işletmeye alma 

deneyimi 

2 Şantiye Yöneticisi Makine, Endüstri veya 

benzeri dalda Mühendis 

veya Yüksek Mühendis 

• En az 10 yıl proje 

yönetim deneyimi 

• En az 10 yıl 

biyogüvenlik projesi 

deneyimi 

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 

tesis yapım gözetimi 

deneyimi  

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 

tesis yapım işletmeye alma 

deneyimi 

3 Kalite Yöneticisi Kimya, Biyoloji veya 

benzeri dalda Mühendis 

veya Yüksek Mühendis 

• En az 10 yıl kalite 

yönetimi deneyimi 

• En az 10 yıl 

biyogüvenlik projesi 

deneyimi 

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 

tesis yapım gözetimi 

deneyimi  

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 

tesis yapım işletmeye alma 

deneyimi 

• En az 10 yıl otomasyon 

sistemi validasyonu 

deneyimi 

4 Saha Mimari Koordinatörü Mimar veya Yüksek Mimar • En az 3 yıl temizoda 

projesi deneyimi 

• En az 3 yıl biyogüvenlik 

projesi deneyimi 
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5 Saha Mekanik Mühendisi Makine Mühendisi veya 

Yüksek Mühendisi 

• En az 10 yıl 

biyogüvenlik projesi 

deneyimi  

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 

tesis yapım gözetimi 

deneyimi  

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 

tesis yapım işletmeye alma 

deneyimi 

6 Saha Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisi veya 

Yüksek Mühendisi 

• En az 10 yıl 

biyogüvenlik projesi 

deneyimi  

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 

tesis yapım gözetimi 

deneyimi  

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 

tesis yapım işletmeye alma 

deneyimi 

7 İşletmeye Alma Koordinatörü Makine Mühendisi veya 

Teknisyeni 

• En az 10 yıl mekanik 

sistem devreye alma 

deneyimi 

• En az 5 yıl BSL-3 

projesi deneyimi 

• Biyogüvenlik tesisi 

(ABSL-3 / BSL-3 / BSL-

2) işletmeye alma 

deneyimi 

8 Doküman Yöneticisi Makine Mühendisi veya 

benzeri meslek 

• En az 10 yıl doküman 

yönetimi deneyimi 

• En az 5 yıl BSL-3 

projesi deneyimi 

9 İş Sağlığı ve Güvenliği ve 

Emniyet Koordinatörü 

İş sağlığı ve güvenliği ön 

lisans veya lisans mezunu 

A veya B Sınıfı İş 

Güvenliği Uzmanı 

• En az 10 yıl deneyim 
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10 Biyogüvenlik Uzmanı • Mikrobiyoloji veya 

Biyoteknoloji alanında 

doktora 

• Biyogüvenlik danışmanı 

olarak en az 5 yıllık 

deneyim 

• En az 3 laboratuvarda 

ABSL-3/BSL-3/BSL-2 

biyogüvenlik uzmanı 

olarak en az 10 yıllık 

deneyim  

• Biyogüvenlik 

konferanslarına düzenli 

katılım 

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 

tesis tasarımı inceleme ve 

onaylama deneyimi 

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 

tesisi yapım gözetimi 

deneyimi 

• Biyogüvenlik tesisi 

işletmeye alma deneyimi 

• Biyogüvenlik ve hayvan 

biyogüvenliği konularında 

saha eğitimi deneyimi 
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Ek 2: Biyogüvenlik Seviye 3 Laboratuvar Sertifikasyon Gereklilikleri 

I.   Bina sakinlerinin güvenliğini ve tesis bütünlüğünü sağlamak için İdari Kontrollerin ve Bakım 

İşlemlerini kolaylaştırma kabiliyetinin değerlendirilmesi 

1.   Bakım işlemlerini etkileyen arka plan malzemelerini gözden geçirin: 

• İşletmeye Alma Raporunu edinin ve inceleyin 

• Tasarım amacının karşılandığından emin olmak için mimari ve mekanik çizimleri inceleyin 

• Bina sakinlerinin ve bakım personelinin eğitimi dâhil olmak üzere Laboratuvara (tesis) yönelik 

biyogüvenlik politikalarını ve prosedürlerini (SİP'ler) gözden geçirin 

• Programın ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek için idari prosedürleri ve 

mühendislik prosedürlerini değerlendirin. 

• Tehlikeli (bulaşıcı) atık yönetimi prosedürlerini gözden geçirin 

• Laboratuvar kazası müdahale protokollerini değerlendirin 

• Yürütülen veya beklenen protokoller açısından uygunluklarına göre dekontaminasyon 

prosedürlerini değerlendirin 

• Entegre zararlı yönetimi programını gözden geçirin 

• Belge saklama, bakım ve laboratuvar prosedürlerine yönelik SİP'leri gözden geçirin 

2.   İnceleyin ve Değerlendirin 

• Aşağıdakilere ilişkin gereklilikleri karşılamak için; muhafaza alanı içerisindeki kapılar, tavanların 

etrafı, aydınlatma armatürleri, elektrikli cihazlar vb. gibi mimari unsurlar için kaplamaların, 

penetrasyonların ve kalafatlamanın bütünlüğü: 

o Mobilyalar dâhil tüm yüzeylerin temizlenebilirliği 

o Tüm yüzeylerin pürüzsüzlüğü 

o Sızdırmaz dikişler ve penetrasyonlar 

o Monolitik, kaymaz zeminler 

o Sıvılara yüzey geçirimsizliği 

o Yüzeylerin; kimyasala (organik çözücüler, asitler, alkaliler), dezenfektanlara ve orta 

dereceli ısıya direnci 

o Dekontaminasyon için gaz sızdırmazlığı 

o Zararlı yönetimi gereklilikleri 

o Açılmayan pencereler 

o Biyolojik sızdırmazlık malzemesi 

3.   Oda düzenini, ekipman yerleşimini ve ekipman durumunu inceleyin 

• Otoklav doğrulama test prosedürlerini değerlendirin; günlükleri inceleyin 

• Erişim kontrolü ve çıkış prosedürlerini değerlendirin 

• Aşağıdakilerin kullanılabilirliğini değerlendirin: 

o Acil durum ekipmanı 

o Acil durum iki yönlü iletişim sistemi 

o Bilginin muhafaza alanı dışına elektronik olarak aktarımı için sağlanan sistem 

o Acil aydınlatma 
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o Çalışır durumda yangın söndürücü 

o Muhafaza alanı içerisinde kimyasal dökülme kitinin mevcudiyeti 

• Hava işleme üniteleri, egzoz fanları, dekontaminasyon sistemi bileşenleri (örn. pompalar ve 

HEPA filtreleri) gibi belirli ekipmanlar için yedeklilik gereksinimlerini değerlendirin 

• Laboratuvar basınçlandırma ve hava akışı üzerindeki etkileri için, BSL-3 laboratuvarlarının 

konumunu; BSL-2 destek laboratuvarları, ofisler ve dinlenme odaları, asansörler, yükleme alanları 

vb. ile ilgili olarak değerlendirin.  Bu, kapıların çalışma durumunu da içerir. 

• Duşlu veya duşsuz bir antre odasının varlığı 

o Temiz koruyucu giysi ve güvenlik ekipmanı giymek için sağlanan saklama alanı (örn. 

Elektrikli Hava Arındırıcı Maskeler) 

• Laboratuvar çıkışının yakınında bulunan fotoselli lavabo 

• Muhafaza alanı dışında konumlandırılmış ofis 

• İşaretlerin doğru yerleştirip yerleştirilmediğini inceleyin 

• Biyolojik tehlike işareti 

• Kullanılan ajanlar 

• İsimler ve laboratuvar direktörünün telefon numarası 

• KKD'lerin gerekli kullanımı, personel erişimi gibi özel gereksinimler 

• Tüm mekanik kontrollerin listesini ve yerlerini gözden geçirin 

• Acil durumda kullanılacak başlatma ve kapatma prosedürlerini gözden geçirin 

4. Bakım sıklığını değerlendirin ve bakım günlüklerini gözden geçirin 

• Otoklavlar  

• BGK filtreleri  

• Santrifüjler 

• Kapı/ekipman kilitleri 

• HVAC dengeleme 

• HVAC kayışları 

• HVAC Motorları/Kasnakları 

• Işıklar 

• Sıhhi Tesisat 

II.   Mühendislik Kontrollerinin Geçerlenmesi 

1. Hem besleme hem de egzoz sistemlerinde fazladan kapasitenin mevcut olduğu geçerlenmelidir ve 

tahmini yedek kapasitenin miktarı belirlenmelidir (fazladan kapasitenin nasıl hesaplandığı veya tahmin 

edildiği belgelenmelidir) 

2.   Tek geçişli hava akışı sağlanmalıdır 

3.   Yönlü hava akışı, basınç ilişkileri, hava değişiklikleri ölçülmeli ve veriler kaydedilmelidir 

4.   Temiz alanlardan kirli alanlara doğru yönlü hava akışı sağlanmalıdır. Bir laboratuvar veya laboratuvar 

odası içerisinde birden fazla muhafaza alanının bulunması durumunda; daha kirli alanların, daha az kirli 

alanlara göre negatif bir basınçta tutulması için sıralı olarak daha fazla negatif olan basınç farkları 
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oluşturulmalıdır. Girişler arasındaki basınç farkları, birincil bir standarda göre kalibre edilmiş bir cihaz 

kullanılarak ölçülmelidir. İdeal olarak, temiz alanlardan daha kirli alanlara doğru en az -0.05 WG (-12.5 

Pa) basınç farkı korunmalıdır.  Basınç farkı, kapı kapalıyken hiçbir durumda -0.03 WG’den (-7.6 Pa) az 

olmamalıdır.  

5.   Laboratuvar tasarım parametreleriyle tutarlı HVAC sistemi ve elektrik sistemleri arıza testleri 

geliştirin.  Testler yapılmalı ve veriler kaydedilmelidir. İşlemlerin doğru şekilde yapıldığını doğrulamak 

için bu testler asgari olarak şunları içermelidir: 

• Normal işlemler  acil durum güç kaynağı 

• Acil durum güç kaynağı  normal işlemler 

• Besleme fanlarının kaybı (ayrı ayrı ve kombinasyon halinde) 

• Egzoz fanlarının kaybı (ayrı ayrı ve kombinasyon halinde) 

• Bina otomasyon sistemi (BAS), tüm senaryolar sırasında operasyonel ayar noktalarını korur ve 

normal işlemlere geri döner. 

• BAS, yeniden başlatıldıktan sonra operasyonel ayar noktalarını korumalıdır. 

• Kesintisiz bir güç kaynağı (UPS) kuruluysa, rölelerin çalıştığını doğrulayın 

• BAS için UPS sağlayın 

• UPS'nin çalışıp çalışmadığını değerlendirin 

Laboratuvarların daha az kontamine alanlara göre negatif basınçta tutulmasını sağlayın. 

6.       HVAC ekipmanının durumunu değerlendirin 

• Görsel olarak inceleyin 

o Kemerler 

o Kemer koruyucuları 

o Kablolama 

o Kanal destekleri ve bağlantıları 

o Kılavuz teller (varsa) 

o Seyreltme havası damperleri (varsa) 

o Rulmanlar (tiz gıcırdama) 

o Kanal sistemi işçiliği, hasar vb. 

• Motor çalışma sıcaklıklarının ekipmanın teknik özelliklerinde belirtilen aralıkta tutulmasını 

sağlayın 

• Besleme ve egzoz arasındaki kilitleme sisteminin çalışır durumda olduğundan emin olun 

• Biyolojik güvenlik kabinlerinin, besleme ve egzoz difüzörlerine, kapılara ve trafik modellerine 

göre doğru şekilde yerleştirildiğini doğrulayın. 

• Hava perdesinin, kabin(ler)in yakınına yerleştirilmiş besleme veya egzoz difüzörleri veya açılan 

ve kapatılan kapılar ve trafik modelleri yüzünden bozulmamasını sağlamak için kabinin ön 

yüzünde duman kullanın. 

7.   Yönlü hava akışını göstermek için duman testleri gerçekleştirin 

• Kapılar 

• Havalandırma Delikleri 
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• Pencereler 

• Otoklav 

• Diğer havalandırılmış alanlar 

8.   Kapı kilitleme sistemlerini ve otomatik kapı hidroliklerini inceleyin ve test edin 

• Kapı hidrolikleri zorunludur 

o Kapıların otomatik olarak kapandığından ve kilitlendiğinden emin olun 

o Kilitleme sistemleri zorunludur 

o Kullanılabilirliğini kontrol edin 

• Kapıları tüm olası sıralarla açın ve kapatın 

• Gecikme ayar noktalarının, kilit sisteminin yanlışlıkla geçersiz kılınmasını önleyecek kadar sıkı 

olduğundan emin olun 

9.   Tüm alarmları test edin 

• HVAC Arızası Alarmı 

• Odanın normal koşullarda pozitif olup olmadığını veya kapının 20 saniyeden daha uzun süre açık 

olup olmadığını gösteren hava akışı alarmlarının mevcudiyeti. 

• Personelin laboratuvara girmeden önce odanın pozitif veya negatif basınç altında olup 

olmadığının farkında olması için görsel bir göstergenin mevcudiyeti 

• Yıllık yangın alarmı belgelerini inceleyin 

• Yıllık güvenlik alarmı belgelerini inceleyin 

10. Atık egzoz ölçümü (performans ölçüsü olarak) 

• Hava sıkışımına neden olabilecek durumlar için çatıdaki peyzajı inceleyin 

Hava girişinden en az 25 ft, kazan bacalarından en az 40 ft ve sıhhi tesisat bacalarından en az 15 ft 

• Laboratuvar egzoz bacaları - çatıdaki en yüksek noktanın üzerinde en az 3 m yükseklik 

• Egzoz bacalarının konumlarını ve tahliye hızlarını kontrol edin 

• Egzoz hızı = 15-20 m/s veya 3000-4000 fpm 

• Aerosol üreten tüm ekipman, sertifikalı HEPA filtreleme cihazlarıyla mı egzoz ediliyor? 

o Sürekli akış santrifüjlerinin veya aerosol üretebilecek diğer ekipmanların, havayı 

laboratuvara tahliye etmeden önce HEPA filtreleriyle egzoz eden cihazların içinde 

tutulduğundan emin olun 

• Hava sıkışımını önlemek için yerel egzoz havalandırma (LEV) cihazlarının tahliye ettiği havanın, 

hava girişlerinden uzaklaştırıldığından emin olun. 

• Yerel koşulları göz önünde bulundurun (örn. egzozdaki HEPA filtreleri, seyreltme havası) 

11. Muhafaza alanlarında hava değişim sayısının (ACR) doğrulanması 

• Hava değişim oranı, hissedilebilir ve gizli ısı yükü kirleticileri ve de muhafaza alanı kullanımı 

gerektiren kokular temel alınarak tasarım sırasında belirlenir. 

• Yıllık olarak kalibre edilen bir cihaz kullanarak besleme ve egzoz hava hacimlerini ölçün 
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• Hava değişim sayısını hesaplayın; trendleri izleyin 

• Hava değişim sayısı hiçbir durumda laboratuvarlar için 6 saatte bir ve hayvan tesisleri için 10 

saatte birden az olmamalıdır. 

12. Seri numarası geçerlemesi dâhil olmak üzere biyolojik güvenlik kabinlerinin (BGK) sertifikasyon 

verilerini gözden geçirin 

• BGK’lar yıllık bir sertifikasyon programında olmalıdır 

• BGK'ların kapılardan ve havalandırma deliklerinden uzakta bulunduğunu doğrulayın 

• BGK kurulumunun kabin tipi için doğru olduğunu doğrulayın. 

• HEPA filtrelerinin kurulumlarını inceleyin 

• Tüm egzoz, HVAC ve HEPA kurulumları için sertifikasyon belgelerini inceleyin 

• HEPA filtrelerinin kullanım noktasında ve bariyerde taşınabilir hava vakum sistemlerinde 

olduğunu doğrulayın 

• Görsel olarak inceleyin 

o Dekontaminasyon için izolasyon vanaları 

o Dekontaminasyon ve test portları 

o Tarama erişimi 

13. Mekanik tesisatı, elektrik tesisatını ve sıhhi tesisatı geçerleyin 

• Yeterli aydınlatma olup olmadığını inceleyin 

• Devre kesicilerin muhafaza alanının dışında olduğunu doğrulayın 

• Laboratuvar su sistemi için geri akış önleme 

• Uygun şekilde işaretlenmiş lavabolar ve giderler 

• Kritik sistemler için acil durum güç kaynağının mevcudiyeti 

• Fotoselli acil göz yıkama ekipmanının mevcudiyeti 

• Acil duşun mevcudiyeti 

• Elektrikli cihazlar için borular, kutular, ışıklar vb. gibi kalafatlama ve sızdırmazlık gereklilikleri  

• Varsa, ayrılmış (dedicated) vakum pompası temin edildiğini geçerleyin 

• Varsa atık su dekontaminasyon sistemini inceleyin 

14. Otoklav mevcudiyetini, işlemlerini ve biyolojik sızdırmazlık malzemesinin bütünlüğünü geçerleyin 

III. SİP'leri gözden geçirin 

1. Otoklav ve Dekontaminasyon 

• Biyogüvenlik kabininden çıkarmadan önce malzemeleri dekontamine etmek için 

• BSL-3 tesisinin yakınında ancak dışında olan bir otoklav varsa, tesisten çıkan ıslak ve kuru 

biyozararlı malzemeler için yeterli dekontaminasyon prosedürlerinin mevcut olmasını sağlayın 

• En yakın otoklava, halka açık koridorlardan kaçınarak ulaşmak için kullanılacak rotayı 

değerlendirin 

• KKD'lerin kullanımına ve bertarafına yönelik prosedürleri değerlendirin 

• Onarım için veya kullanımı sonlandırıldığı için tesisten ayrılan ekipmanın dekontaminasyon 

prosedürlerini değerlendirin 
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• Biyozararlı malzemelerin depolanmasını ve taşınmasını gözden geçirin 

• Kullanılacak dezenfektan türünü ve tesiste kullanılan biyozararlı malzemeler için yeterli güçte ve 

türde olup olmadığını değerlendirin 

• Vakum hatlarındaki HVAC filtrelerinin değiştirilme takvimini ve sıklığını geçerleyin 

2.   Güvenliğe ilişkin SİP'ler 

• BSL-3 tesisinden sorumlu yetkilinin tanımlanması 

• Muhafaza alanı içerisinde çalışan tüm personelin sertifikasyonu ve bunun için kullanılan süreç 

• Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımı, depolanması ve bertarafı 

• Tesise belgeli sınırlı personel erişimi 

• Tesise girmek için bakım prosedürleri 

• El yıkama prosedürlerinin mevcut olması 

• Mekanik pipetleme cihazlarının kullanılması; ağızla pipetleme YAPILMAMASI 

• Kesinlikle gerekli olmadıkça kesici aletlerin kullanımının yasak olması ve kullanımın protokolle 

yönetilmesinin gerekmesi 

• Aerosol üretimini en aza indirecek prosedürlerin mevcut olması 

• Dekontaminasyon prosedürlerinin mevcut olması 

• Eğitim programının mevcut olması ve BSL-3 tesisine girmesine izin verilen tüm personelin 

eğitimine ve tazeleme kurslarına yönelik belgelerin mevcudiyeti 

• Bazal serum numunelerinin uygun şekilde toplanması ve tüm laboratuvar personeli ve diğer risk 

altındaki personel için saklanması 

• Laboratuvara özel bir biyogüvenlik kılavuzunun hazırlanması ve kabul edilmesi 

• Biyogüvenlik önlemlerinin standart işletim prosedürlerine dâhil edilmesi 

• Hayvanlar ABSL-3 koşulları altında barındırılıyorsa, hayvanlara özel tüm düzenlemelere ve 

biyogüvenlik prosedürlerine uyulması 

3.   Uygun olan hallerde, İş Sağlığı İzlemesi (Politika ve uygulama kayıtları) 

• Kan/Serum Depolama 

• Aşılar 

• Yüksek riskli (bağışıklığı baskılanmış, hamile vb.) bireyler 

• Sağlık taraması 

• BSL-3 ajanlarının veya materyallerinin kullanıldığı veya depolandığı tüm konumların belgelerini 

içerecek şekilde Maruziyet Kontrol Planının yıllık güncellemeleri 

4.   Biyozararlı Malzeme Kullanım İzni (örn. İnsan Patojen Kaydı, Rekombinant DNA Kaydı, Seçili Ajan 

vb.) 

• Güncel Biyozararlı Malzeme Kullanım İzni 

• Semptomoloji sayfası 

• Numunelerin nasıl alınacağına ilişkin prosedürler 

• Hayvan Denekleri Komitesinin güncel bir onayının dosyada olduğunu geçerleyin (tesiste 

hayvanlar kullanılıyorsa). 
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IV. Bağımsız Tesis Sertifikasyon Uzmanı için  Gereklilikler:  

• Mikrobiyoloji veya Biyoteknoloji alanında doktora 

•        En az 3 BSL3 laboratuvarı sertifikasyon sürecini tamamlamış olmak 

• Biyogüvenlik danışmanı olarak en az 5 yıllık deneyim 

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 tesis sertifikasyon uzmanı olarak en az 10 yıllık deneyim 

• Biyogüvenlik konferanslarına düzenli katılım 

• Biyorisk değerlendirme deneyimi 

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 tesis tasarımı inceleme ve onaylama deneyimi 

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 tesisi yapım gözetimi deneyimi 

• Biyogüvenlik tesisi işletmeye alma deneyimi 

• Biyogüvenlik ve hayvan biyogüvenliği konularında saha eğitimi deneyimi
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Ek 3: Biyogüvenlik Seviye 3 Laboratuvar Sertifikasyon Kontrol Listesi 

Tarih: ____________________________________________________ İletişim: 

___________________________________________________ 

Bina: ____________________________________________________ Telefon: 

_________________________________________________ 

Oda 

Numarası: 

____________________________________________________ Denetçi: 

__________________________________________________ 

İlk (İ): ❑ 
* İlk ve/veya yıllık geçerleme gerekliliğine göre tespit yapılmalıdır. 

Yıllık (Y): ❑ 

 

I. İdari Kontroller 

                                                                                                                                 Y/İ NOTLAR 

1 Arka Plan Materyallerini Gözden Geçirin ve 

Değerlendirin  

     

 A.  Belge saklama, bakım ve laboratuvar 

prosedürlerine yönelik SİP'ler 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  İşletmeye Alma Raporu  ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Tasarım amacının karşılandığından emin olmak 

için mimari ve mekanik çizimleri inceleyin 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 
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 D.  Bina sakinlerinin ve bakım personelinin eğitimi 

dâhil olmak üzere Laboratuvara (tesis) yönelik 

biyogüvenlik politikaları ve prosedürleri (SİP'ler) 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 E.  Tehlikeli (bulaşıcı) atık yönetimi prosedürleri  ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 F.  Entegre zararlı yönetimi programı  ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 G.  Programın ihtiyaçlarını karşılayıp 

karşılamadıklarını belirlemek için idari 

prosedürleri ve mühendislik prosedürlerini 

değerlendirin 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 H.  Laboratuvar kazası müdahale protokolleri  ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 İ.  Yürütülen veya beklenen protokoller açısından 

uygunluklarına göre dekontaminasyon 

prosedürleri 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

2 Bakım ve İşlemlere ilişkin Mimari Özellikleri İnceleyin ve Değerlendirin 

(Aşağıdakilere ilişkin gereklilikleri karşılamak için; muhafaza alanı içerisindeki kapılar, 

tavanların etrafı, aydınlatma armatürleri,  

elektrikli cihazlar vb. gibi mimari unsurlar için kaplamaların, penetrasyonların ve 

kalafatlamanın bütünlüğü) 
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 A.  Mobilyalar dâhil tüm yüzeylerin 

temizlenebilirliği 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  Tüm yüzeylerin pürüzsüzlüğü  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Sızdırmaz dikişler ve penetrasyonlar  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  Monolitik, kaymaz zeminler  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 E.  Sıvılara yüzey geçirimsizliği  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 F.  Yüzeylerin; kimyasallara (organik çözücüler, 

asitler, alkaliler), dezenfektanlara ve orta dereceli 

ısıya direnci 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 G.  Dekontaminasyon için gaz sızdırmazlığı  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 H.  Zararlı yönetimi gereklilikleri  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 İ.  Açılmayan pencereler  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 J.  Biyolojik sızdırmazlık malzemesi  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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3 Oda düzeninin, ekipman yerleşiminin ve ekipman 

durumunun incelenmesi 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

4 Otoklav doğrulama test prosedürleri; günlükler  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

5 Erişim kontrolü ve çıkış prosedürleri  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

6 Aşağıdakilerin kullanılabilirliğini değerlendirin:  

 A.  Acil durum ekipmanı  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  Acil durum iki yönlü iletişim sistemi  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Bilginin muhafaza alanı dışına elektronik olarak 

aktarımı için sağlanan sistem 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  Acil aydınlatma  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 E.  Çalışır durumda yangın söndürücü  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 F.  Muhafaza alanı içerisinde kimyasal dökülme kiti  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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7 Yedeklilik gereksinimlerini değerlendirin (örn. hava 

işleme üniteleri, egzoz fanları, dekontaminasyon 

sistemi bileşenleri) 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

8 Laboratuvar basınçlandırma ve hava akışı üzerindeki 

etkileri için, BSL-3 laboratuvarlarının konumunu; BSL-2 

destek laboratuvarları, ofisler, dinlenme odaları, 

asansörler, yükleme alanları vb. ile ilgili olarak 

değerlendirin.  Bu, kapıların çalışma durumunu da 

içerir. 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

9 Duşlu veya duşsuz bir giriş odasının varlığı ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 A.  Temiz koruyucu giysi ve güvenlik ekipmanı 

giymek için sağlanan saklama alanı (örn. 

Elektrikli Hava Arındırıcı Maskeler) 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  Laboratuvar çıkışının yakınında bulunan fotoselli 

lavabo 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

10 Muhafaza alanı dışında konumlandırılmış ofis ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

11 İşaretlerin ve görsel dokümanların doğru yerleştirip 

yerleştirilmediğini inceleyin: 

 

❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 A.  Biyolojik tehlike işareti  ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 
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 B.  Kullanılan ajanların listesi  ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  İsimler ve laboratuvar direktörünün telefon 

numarası 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  KKD'lerin gerekli kullanımı, personelin 

aşılanması vb. özel gereksinimler 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 E.  Tüm mekanik kontrollerin listesini ve yerlerini 

gözden geçirin 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 F.  Acil durumda kullanılacak başlatma ve kapatma 

prosedürlerini gözden geçirin 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

12 Bakım sıklığını değerlendirin ve bakım günlüklerini 

gözden geçirin 

❑ Evet ❑ Hayır ❑ 

Uygulanamaz 

 

 A.  Otoklavlar  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  BGK filtreleri  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Santrifüjler  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  Kapı/ekipman kilitleri  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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 E.  HVAC dengeleme  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 F.  HVAC kayışları  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 G.  HVAC Motorları/Kasnakları  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 H.  Işıklar  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 İ.  Sıhhi Tesisat  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

II. Mühendislik Maliyetlerinin Geçerlenmesi 
13 Egzoz sistemleri ve tahmini yedek kapasite (fazladan 

kapasitenin nasıl hesaplandığı veya tahmin edildiği 

belgelenmelidir) 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

14 Tek geçişli hava akışını sağlayın ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

15 Yönlü hava akışını, basınç ilişkilerini, hava 

değişikliklerini ölçün ve verileri kaydedin 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

16 Temiz alanlardan kirli alanlara doğru, yönlü hava akışının sağlandığından emin olun  

 A.  Bir laboratuvar veya laboratuvar odası içerisinde 

birden fazla muhafaza alanı bulunuyorsa; daha 

kirli alanların, daha az kirli alanlara göre negatif 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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bir basınçta tutulması için sıralı olarak daha fazla 

negatif olan basınç farklarının 

oluşturulduğundan emin olun 

 B.  Girişler arasındaki basınç farkları, birincil bir 

standarda göre kalibre edilmiş bir cihaz 

kullanılarak ölçülmelidir. İdeal olarak, temiz 

alanlardan daha kirli alanlara doğru en az -0.05 

WG (-12.5 Pa) basınç farkı korunmalıdır. Basınç 

farkı, kapı kapalıyken hiçbir durumda -0.03 

WG’den (-7.6 Pa) az olmamalıdır.  

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

17 Laboratuvar tasarım parametreleriyle tutarlı HVAC sistemi ve elektrik sistemleri arıza testleri 

geliştirin.  Testler yapılmalı ve veriler kaydedilmelidir.  İşlemlerin doğru şekilde yapıldığını 

doğrulamak için bu testler asgari olarak şunları içermelidir: 

 

 A.  Normal işlemler  acil durum güç kaynağı  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  Acil durum güç kaynağı  normal işlemler  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Besleme fanlarının kaybı (ayrı ayrı ve 

kombinasyon halinde) 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  Egzoz fanlarının kaybı (ayrı ayrı ve kombinasyon 

halinde) 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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18 Bina otomasyon sistemi, tüm senaryolar sırasında 

operasyonel ayar noktalarını korur ve normal işlemlere 

geri döner. 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

19 BAS, yeniden başlatıldıktan sonra operasyonel ayar 

noktalarını korumalıdır 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

20 Kesintisiz bir güç kaynağı (UPS) kuruluysa, doğrulayın ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

21 UPS'nin çalışıp çalışmadığını değerlendirin ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

22 BAS için UPS sağlayın ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

23 HVAC ekipmanının durumunu değerlendirin.  Aşağıdakileri görsel olarak inceleyin:  

 A.  Kemerler  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  Kemer koruyucuları  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Kablolama  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  Kanal destekleri ve bağlantıları  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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 E.  Kılavuz teller (varsa)  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 F.  Seyreltme havası damperleri (varsa)  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 G.  Rulmanlar (tiz gıcırdama)  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 H.  Kanal sistemi işçiliği, hasar vb.  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

24 Motor çalışma sıcaklıklarının ekipmanın teknik 

özelliklerinde belirtilen aralıkta tutulmasını sağlayın 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

25 Besleme ve egzoz arasındaki kilitleme sisteminin çalışır 

durumda olduğundan emin olun 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

26 Biyolojik güvenlik kabinlerinin, besleme ve egzoz 

difüzörlerine, kapılara ve trafik modellerine göre doğru 

şekilde yerleştirildiğini doğrulayın 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

27 Hava perdesinin, kabin(ler)in yakınına yerleştirilmiş 

besleme veya egzoz difüzörleri veya açılan ve kapatılan 

kapılar ve trafik modelleri yüzünden bozulmamasını 

sağlamak için kabinin ön yüzünde duman kullanın 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

28 Yönlü hava akışını göstermek için duman testleri gerçekleştirin  

 A.  Kapılar  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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 B.  Havalandırma Delikleri  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Pencereler  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  Otoklav  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 E.  Diğer havalandırılmış alanlar  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

29 Kapı kilitleme sistemlerini ve otomatik kapı hidroliklerini inceleyin ve test edin  

 A.  Kapı hidrolikleri zorunludur  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  Kapıların otomatik olarak kapandığından ve 

kilitlendiğinden emin olun 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Kilitleme sistemleri zorunludur  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  Kullanılabilirliğini kontrol edin  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

30 Kapıları tüm olası sıralarla açın ve kapatın ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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31 Gecikme ayar noktalarının, kilit sisteminin yanlışlıkla 

geçersiz kılınmasını önleyecek kadar sıkı olduğundan 

emin olun 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

32 Tüm alarmları test edin  

 A.  HVAC Arızası Alarmı  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  Odanın normal koşullarda pozitif olup 

olmadığını veya kapının 20 saniyeden daha uzun 

süre açık olup olmadığını gösteren hava akışı 

alarmlarının mevcudiyeti 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Personelin laboratuvara girmeden önce odanın 

pozitif veya negatif basınç altında olup 

olmadığının farkında olması için görsel bir 

göstergenin mevcudiyeti 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  Yıllık yangın alarmı belgelerini inceleyin  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 E.  Yıllık güvenlik alarmı belgelerini inceleyin  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

33 Egzoz değerlendirmesi yapın (performans ölçümü 

olarak) 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

34 Hava sıkışımına neden olabilecek durumlar için çatıdaki peyzajı inceleyin  
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 A.  Hava girişinden en az 25 ft, kazan bacalarından 

en az 40 ft, sıhhi tesisat bacalarından en az 15 ft 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

35 Laboratuvar egzoz bacaları - çatıdaki en yüksek 

noktanın üzerinde en az 3 m yükseklik 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

36 Egzoz bacalarının konumlarını ve tahliye hızlarını 

kontrol edin 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

37 Egzoz hızı = 15-20 m/s veya 3000-4000 fpm  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

38 Aerosol üreten tüm ekipmanın, sertifikalı HEPA 

filtreleme cihazlarıyla egzoz edilmesi 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

39 Sürekli akış santrifüjlerinin veya aerosol 

üretebilecek diğer ekipmanların, havayı 

laboratuvara tahliye etmeden önce 

HEPA filtreleriyle egzoz eden cihazların içinde 

tutulduğundan emin olun 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

40 Hava sıkışımını önlemek için yerel egzoz 

havalandırma (LEV) cihazlarının tahliye ettiği 

havanın, hava girişlerinden uzaklaştırıldığından 

emin olun. 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

41 Yerel koşulları göz önünde bulundurun (örn. 

egzozdaki HEPA filtreleri) 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

42 Muhafaza alanlarında hava değişim sayısının (ACR) doğrulanması  
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 A.  Hava değişim oranı, hissedilebilir ve gizli ısı yükü 

kirleticileri ve de muhafaza alanı kullanımı 

gerektiren kokular temel alınarak tasarım 

sırasında belirlenir. 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  Yıllık olarak kalibre edilen bir cihaz kullanarak 

besleme ve egzoz hava hacimlerini ölçün 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Hava değişim sayısını hesaplayın; trendleri 

izleyin 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  Hava değişim sayısı hiçbir durumda 

laboratuvarlar için 6 saatte bir ve hayvan 

tesisleri için 

 10 saatte birden az olmamalıdır. 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

43 Seri numarası geçerlemesi dâhil olmak üzere biyolojik güvenlik kabinlerinin (BGK) sertifikasyon 

verilerini gözden geçirin 

 

 A.  BGK’lar yıllık bir sertifikasyon programında 

olmalıdır 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  BGK'ların kapılardan ve havalandırma 

deliklerinden uzakta bulunduğunu doğrulayın                               

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  BGK kurulumunun kabin tipi için doğru 

olduğunu doğrulayın                     

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  HEPA filtrelerinin kurulumlarını inceleyin  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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 E.  Tüm egzoz, HVAC ve HEPA kurulumları için 

sertifikasyon belgelerini inceleyin 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 F.  HEPA filtrelerinin kullanım noktasında ve 

bariyerde taşınabilir vakum sistemlerinde 

olduğunu doğrulayın 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

44 Görsel olarak inceleyin  

 A.  Dekontaminasyon için izolasyon vanaları  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  Dekontaminasyon ve test portları  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Tarama erişimi  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

45 Mekanik tesisatı, elektrik tesisatını ve sıhhi tesisatı geçerleyin  

 A.  Yeterli aydınlatma olup olmadığını inceleyin  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  Devre kesicilerin muhafaza alanının dışında 

olduğunu doğrulayın 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Laboratuvar su sistemi için geri akış önleme  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  Uygun şekilde işaretlenmiş lavabolar ve giderler  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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 E.  Kritik sistemler için acil durum güç kaynağının 

mevcudiyeti 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 F.  Fotoselli acil göz yıkama ekipmanının 

mevcudiyeti 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 G.  Acil duşun mevcudiyeti  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 H.  Elektrikli cihazlar için borular, kutular, ışıklar vb. 

gibi kalafatlama ve sızdırmazlık gereklilikleri 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 İ.  Ayrılmış (dedicated) vakum pompası temin 

edildiğini geçerleyin 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 J.  Varsa atık su dekontaminasyon sistemini 

inceleyin 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

46 Otoklav mevcudiyetini, işlemlerini ve biyolojik sızdırmazlık malzemesinin bütünlüğünü 

geçerleyin 

 

 A.  Kilitleme sistemlerini test edin  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  Devir - test yükünü konfirme edin  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Biyolojik sızdırmazlık malzemesini görsel olarak 

inceleyin 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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 D.  Biyolojik sızdırmazlık malzemesi üzerinde 

duman testi gerçekleştirin 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 E.  60 dakika süresince 121 derecelik sterilizasyon 

sıcaklığının korunduğunu geçerleyin 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 F.  Yeni tesislerde BSL-3 tesisinden doğrudan 

otoklavlı çıkış özelliği 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 G.  Eski tesislerde otoklavlı çıkış mevcut değilse, 

biyozararlı atıkların muhafaza altına alınabilmesi 

için BSL-3 tesisinin yakınında bir otoklav 

bulunmalıdır. 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 H.  Ajan özetinde tavsiye ediliyorsa ek çevresel 

koruma (örn. personel duşları, egzoz havasının 

HEPA filtrelemesi, diğer borulu hizmetlerin 

muhafazası ve atık su dekontaminasyonunun 

sağlanması) dikkate alınır 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

III. SİP'leri gözden geçirin 
47 Otoklav ve Dekontaminasyon  

 A.  Biyogüvenlik kabininden çıkarmadan önce 

malzemeleri dekontamine etmek için 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  BSL-3 tesisinin yakınında ancak dışında olan bir 

otoklav varsa, tesisten çıkan ıslak ve kuru 

biyozararlı malzemeler için yeterli 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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dekontaminasyon prosedürlerinin mevcut 

olmasını sağlayın 

 C.  En yakın otoklava, halka açık koridorlardan kaçınarak 

ulaşmak için kullanılacak rotayı değerlendirin 
 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  KKD'lerin kullanımına ve bertarafına yönelik prosedürleri 

değerlendirin 
 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 E.  Onarım için veya kullanımı sonlandırıldığı için tesisten 

ayrılan ekipmanın dekontaminasyon prosedürlerini 

değerlendirin 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 F.  Biyozararlı malzemelerin depolanmasını ve 

taşınmasını gözden geçirin 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 G.  Kullanılacak dezenfektan türünü ve 

tesiste kullanılan biyozararlı malzemeler için 

yeterli güçte ve türde olup olmadığını 

değerlendirin 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 H.  Vakum hatlarındaki HVAC filtrelerinin 

değiştirilme takvimini ve sıklığını geçerleyin 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

48 Güvenliğe ilişkin SİP’ler  

 A.  BSL-3 tesisinden sorumlu yetkilinin tanımlanması  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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 B.  Muhafaza alanı içerisinde çalışan tüm 

personelin sertifikasyonu ve bunun için 

kullanılan süreç 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) kullanımı, 

depolanması ve bertarafı 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 D.  Tesise belgeli sınırlı personel erişimi  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 E.  Tesise girmek için bakım prosedürleri  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 F.  El yıkama prosedürleri  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 G.  Mekanik pipetleme cihazlarının kullanılması; 

ağızla pipetleme YAPILMAMASI 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 H.  Kesinlikle gerekli olmadıkça kesici aletlerin 

kullanımının yasak olması ve kullanımın 

protokolle yönetilmesinin gerekmesi 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 İ.  Aerosol üretimini en aza indirecek prosedürler  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 J.  Dekontaminasyon prosedürleri  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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 K.  Eğitim programı ve BSL-3 tesisine girmesine izin 

verilen tüm personelin eğitimine ve tazeleme 

kurslarına yönelik belgelerin mevcudiyeti 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 L.  Bazal serum numunelerinin uygun şekilde 

toplanması ve tüm laboratuvar personeli ve 

diğer risk altındaki personel için saklanması 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 M.  Laboratuvara özel bir biyogüvenlik kılavuzunun 

hazırlanması ve kabul edilmesi 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 N.  Biyogüvenlik önlemlerinin standart işletim 

prosedürlerine dâhil edilmesi 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 O.  Hayvanlar ABSL-3 koşulları altında 

barındırılıyorsa, hayvanlara özel tüm 

düzenlemelere ve biyogüvenlik prosedürlerine 

uyulması 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

49 Uygun olan hallerde, İş Sağlığı İzlemesi (Politika ve uygulama kayıtları)  

 A.  Kan/Serum Depolama  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  Aşılar  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Yüksek riskli (bağışıklığı baskılanmış, hamile vb.) bireyler  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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 D.  Sağlık taraması  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 E.  BSL-3 ajanlarının veya materyallerinin kullanıldığı veya 

depolandığı tüm konumların belgelerini içerecek şekilde 

Maruziyet Kontrol Planının yıllık güncellemeleri 

 ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

50 Biyozararlı Malzeme Kullanım İzni (Ör; İnsan Patojeni Kaydı, Rekombinant DNA Kaydı, Seçili 

Ajan vb.) 

 

 A.  Güncel Biyozararlı Malzeme Kullanım İzni  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 B.  Semptomoloji sayfası  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 

 

 C.  Numunelerin nasıl alınacağına ilişkin prosedürler  ❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 

❑ 

Uygulanamaz 
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Ek 4: İDEA’nın OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uyumluluk Sertifikası 
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Ek 5: Paydaş Katılım Planı33 

 

Hayır Katılımın Konusu Katılım Ayrıntıları Hedeflenen Paydaşlar Katılım Araçları 
Sıklığı 

(önerilen) 

1 

BSL 2 ve BSL 3 

Laboratuvarlarının 

Kurulumu 

(Tasarım, montaj, 

sertifikasyon ve 

işletme) 

BSL2 ve BSL3 hakkında yapılacak 

çevrim içi toplantılar, basın 

açıklamaları, Sağlık Bakanlığı 

üzerinden yapılacak bilgilendirmelerle 

birlikte tüm paydaşların Projeyle ilgili 

yeterli düzeyde bilgi sahibi olması 

hedeflenmektedir.  

 

 

Paydaşların, uluslararası 

standartlarda BSL2 ve BSL3 düzeyinde 

laboratuvarlara neden ihtiyaç 

duyulduğu, bu laboratuvarlarda ne 

tür çalışmalar yapılacağı, hangi tür 

hayvanlar üzerinde deneyler 

yapılacağı, herhangi bir sızıntının 

önüne geçmek için ne tür önlemler 

alınacağı gibi konularda bilgi sahibi 

olması planlanmaktadır. 

1. Kamu Kurumları 
a. Sağlık Bakanlığı (İstanbul İl 

Müdürlüğü) 
b. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) 
c. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
d. İçişleri bakanlığı 
e. Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı (İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü, Çalışma 
Genel Müdürlüğü) 

f. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
g. İstanbul Valiliği 
h. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
i. Küçükçekmece Belediyesi 
j. Bağcılar Belediyesi 

1. İç Yazışmalar 
Gerektikçe 

2. Proje Raporlarının 
Paylaşılması 

Yıllık 

3. Basın Bültenleri 
Gerektikçe 

4. Sağlık Bakanlığı İnternet 
Sayfası 

Gerektikçe 

5. İDEA İnternet Sayfası 
Aylık 

6. Bilgilendirme ve 
Koordinasyon Toplantıları 

Gerektikçe 

2. Sivil Toplum Kuruluşları 
a. Dünya Sağlık Örgütü 
b. Veteriner Hekimler Odaları ve 

Birliği  
c. Gıda Üretici ve Tüketici 

Örgütleri  
d. Hayvan Koruma Dernekleri 
e. Sağlık Çalışanlarına Yönelik 

Sivil Toplum Örgütleri 

1. Basın Bültenleri 
Gerektikçe 

2. Sağlık Bakanlığı İnternet 
Sayfası 

Gerektikçe 

3. İDEA İnternet Sayfası 
Aylık 

4. Bilgilendirme ve 
Koordinasyon Toplantıları 

Gerektikçe 

 
33 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projes (SSGDP) için geliştirilen tam PKP, Ek VIII'de sunulmuştur ve BSL2 ve 3 laboratuvarlarına yönelik yüklenici 

seçiminden önce bu ÇSYÇ'nin bir parçası olarak açıklanacaktır. 
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Hayır Katılımın Konusu Katılım Ayrıntıları Hedeflenen Paydaşlar Katılım Araçları 
Sıklığı 

(önerilen) 

 

Sağlık Bakanlığı’nın (SB) Proje 

Yönetim ve Destek Birimi (PYDB), 

Projenin yönetim birimidir. Tespit 

edilen araçların belirlenen sıklıkta 

kullanılarak BSL2 ve BSL3 faaliyetleri 

hakkında paydaşları düzenli olarak 

bilgilendirecektir.  

3. Faydalanıcılar 
a. İlaç Firmaları 
b. Test yaptıran firmalar (gıda 

maddeleri satan zincir marketler 
gibi) 

c. Araştırmacılar 

1. Basın Bültenleri 
Gerektikçe 

2. Sağlık Bakanlığı İnternet 
Sayfası 

Gerektikçe 

3. İDEA İnternet Sayfası 
Aylık 

4. Bilgilendirme ve 
Koordinasyon Toplantıları 

Gerektikçe 

4. Yerel Halk 
a. 500 metre çapında yer alan 

yerleşimler 
i. İstasyon Mahallesi Turgut 

Özal Bulvarı’nda yer alan 
apartmanlar  

ii. Atakent Mahalle 
sınırlarında bulunan Avrupa 
Konutları Atakent 3 Evleri ve Fulya 
Evleri 
b. 3 km çapında yer alan 

yerleşimler 
i. Mahmutbey Mahallesi 

ii. Halkalı Mahallesi 
iii. Yarımburgaz Mahallesi 

1. Proje Raporlarının 
Paylaşılması 

Yıllık 

2. Basın Bültenleri 
Gerektikçe 

3. Sağlık Bakanlığı İnternet 
Sayfası 

Gerektikçe 

4. İDEA İnternet Sayfası 
Aylık 

5. Bilgilendirme ve 
Koordinasyon Toplantıları 

Gerektikçe 

5. Mehmet Akif Ersoy Hastanesi 
Ziyaretçileri ve Çalışanları 

1. Hastane İnternet Sayfası 
2. Hastane Duyuru Panoları 

Aylık 

6. Proje Çalışanları  
a. İDEA Çalışanları 
b. BSL2-BSL3 Çalışanları 

1. İDEA İnternet Sayfasında yer 
alan Başvuru Formları 

Düzenli olarak 
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Hayır Katılımın Konusu Katılım Ayrıntıları Hedeflenen Paydaşlar Katılım Araçları 
Sıklığı 

(önerilen) 

c. Mehmet Akif Ersoy Hastanesi 
Çalışanları 

2 
Şikâyet 

Mekanizması 

BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarındaki 

faaliyetlerin de dâhil olduğu Sağlık 

Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 

altında “Proje Şikâyet Mekanizması” 

oluşturulmuştur. PYDB’nin internet 

sayfasından erişilebilen bu 

mekanizmaya Türkiye genelinde aktif 

olarak çalışan ulusal mekanizmalar 

entegre edilmiştir. Bu sayede 

Türkiye’nin dört bir yanından tüm 

paydaşların kullanımına açık bir 

sistem oluşturulmuştur. 

Sistem, yalnızca şikâyet üzerine 

kurulu olmayıp, aynı zaman bilgi 

talebi, görüş ve önerilerin de 

yapılabileceği şekilde hazırlanmıştır. 

 

BSL2 ve BSL3 kapsamında yapılacak 

tanıtım ve bilgilendirme 

faaliyetlerinde oluşturulan Şikâyet 

Sistemi hakkında bilgi verilecektir.  

1. Kamu Kurumları 
a. Sağlık Bakanlığı (İstanbul İl 

Müdürlüğü) 
b. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) 
c. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
d. İçişleri bakanlığı 
e. Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı (İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü, Çalışma 
Genel Müdürlüğü) 

f. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
g. İstanbul Valiliği 
h. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
i. Küçükçekmece Belediyesi 
j. Bağcılar Belediyesi 

1. Projenin Şikâyet 
Mekanizması  

2. Projenin Şikâyet 
Mekanizmasına Entegre 
Edilen Diğer Mekanizmalar 
a. İDEA Yönetimi İletişim 

Bilgileri 
b. SABİM “ALO 184” 
c. SBN: Sağlık Bakanlığı’nın 

Sağlıkta Buluşma 
Noktası 

d. CİMER: Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Merkezi  

e. Bakanlık Düzeyinin 
Altındaki ŞÇM: Projenin 
Uzlaşı Komitesi ve Hasta 
Hakları Kurulu 

f. Projenin Uzlaşı Komitesi 

Aylık 

2. Sivil Toplum Kuruluşları 
a. Veteriner Hekimler Odaları ve 

Birliği  
b. Gıda Üretici ve Tüketici 

Örgütleri  
c. Hayvan Koruma Dernekleri 
d. Sağlık Çalışanlarına Yönelik 

Sivil Toplum Örgütleri 

3. Faydalanıcılar 
a. İlaç Firmaları 
b. Test yaptıran firmalar (gıda 

maddeleri satan zincir marketler gibi) 
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Hayır Katılımın Konusu Katılım Ayrıntıları Hedeflenen Paydaşlar Katılım Araçları 
Sıklığı 

(önerilen) 

 c. Araştırmacılar 

4. Yerel Halk 
a. 500 metre çapında yer alan 

yerleşimler 
i. İstasyon Mahallesi Turgut 

Özal Bulvarı’nda yer alan 
apartmanlar  

ii. Atakent Mahalle 
sınırlarında bulunan 
Avrupa Konutları Atakent 3 
Evleri ve Fulya Evleri’dir. 

b. 3 km çapında yer alan 
yerleşimler 

i. Mahmutbey Mahallesi 
ii. Halkalı Mahallesi 

iii. Yarımburgaz Mahallesi 

5. Mehmet Akif Ersoy Hastanesi 
Ziyaretçileri ve Çalışanları 

6. Proje Çalışanları  
a. İDEA Çalışanları 
b. BSL2-BSL3 Çalışanları 
c. Mehmet Akif Ersoy Hastanesi 

Çalışanları 

3 
İzleme ve 

değerlendirme 

PYDB tarafından izlenme ve 

değerlendirme sürecinde aşağıdaki 

unsurlar yer almaktadır: 

1. Kamu Kurumları 
a. Sağlık Bakanlığı (İstanbul İl 

Müdürlüğü) 
b. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) 

Proje Raporlarının Paylaşılması Yıllık 



 

173 
 

Hayır Katılımın Konusu Katılım Ayrıntıları Hedeflenen Paydaşlar Katılım Araçları 
Sıklığı 

(önerilen) 

 

1. PYDB performansı, 
 

2. BSL2 ve BSL3 
laboratuvarlarının tasarım, 
montaj, sertifikasyon ve satın 
alım süreçleri, 
 

3. Bilgi talebi, öneri ve 
şikâyetler, 
 

4. Projeye ilişkin şikâyet 
bildirimleri ve paydaş katılım 
süreçleri. 

c. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
d. İçişleri bakanlığı 
e. Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı (İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü, Çalışma 
Genel Müdürlüğü) 

f. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
g. İstanbul Valiliği 
h. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
i. Küçükçekmece Belediyesi 
j. Bağcılar Belediyesi 

2. Sivil Toplum Kuruluşları 
a. Dünya Sağlık Örgütü 
b. Veteriner Hekimler Odaları ve 

Birliği  
c. Gıda Üretici ve Tüketici 

Örgütleri  
d. Hayvan Koruma Dernekleri 

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Sivil 

Toplum Örgütleri 

3. Faydalanıcılar 
a. İlaç Firmaları 
b. Test yaptıran firmalar (gıda 

maddeleri satan zincir marketler gibi) 
Araştırmacılar 

4. Yerel Halk 
a. 500 metre çapında yer alan 

yerleşimler 
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Hayır Katılımın Konusu Katılım Ayrıntıları Hedeflenen Paydaşlar Katılım Araçları 
Sıklığı 

(önerilen) 

i. İstasyon Mahallesi Turgut 
Özal Bulvarı’nda yer alan 
apartmanlar  

ii. Atakent Mahalle 
sınırlarında bulunan 
Avrupa Konutları Atakent 3 
Evleri ve Fulya Evleri’dir. 

b. 3 km çapında yer alan 
yerleşimler 

i. Mahmutbey Mahallesi 
ii. Halkalı Mahallesi 

iii. Yarımburgaz Mahallesi 

5. Proje Çalışanları  
a. İDEA Çalışanları 
b. BSL2-BSL3 Çalışanları 
c. Mehmet Akif Ersoy Hastanesi 

Çalışanları 
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5.1. BSL2 VE BSL3 Laboratuvarları İçin Şikâyet Mekanizması 

Bir Şikâyet Mekanizmasının (ŞM) temel amacı, yakınma ve şikâyetlerin ilgili tüm tarafları tatmin 

edecek şekilde zamanında, etkili ve verimli bir şekilde çözülmesine yardımcı olmaktır. Özellikle; adil, 

etkili ve kalıcı sonuçlar için şeffaf ve güvenilir bir süreç sağlar. Ayrıca, düzeltici eylemleri kolaylaştıran 

daha geniş kapsamlı topluluk istişarelerinin ayrılmaz bir parçası olarak güven ve işbirliği inşa eder. ŞM, 

spesifik olarak aşağıdakileri gerçekleştirir: 

▪ Etkilenen kişilere, şikâyette bulunmak ve projelerin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek 

herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için yollar sağlar; 

▪ Şikâyetçilerin memnuniyeti için uygun ve karşılıklı olarak kabul edilebilir telafi eylemlerinin 

tanımlanmasını ve uygulanmasını sağlar;  

▪ Yakınma ve şikâyetlerin ele alınmasında erişilebilirlik, isimsiz başvuru yapma, gizlilik ve 

şeffaflığı destekler;   

▪ Adli kovuşturmaya başvurma ihtiyacını ortadan kaldırır (son çare olmadığı sürece).  

 

Şekil 1'deki adımlardan da görülebileceği gibi, özellikle bu proje için yeni bir şikâyet mekanizması 

kurulmuştur 

 
Şekil4: Projenin Şikâyet Mekanizması 

Proje Türkiye'nin tüm illerini kapsadığından; hâlihazırda kullanılmakta olan (aşağıda bahsedilen) ulusal 

mekanizmalar, yeni kurulan Şikâyet Mekanizmasına (ŞM) entegre edilmiştir. Yeni sisteme gerekli 

yazılım entegrasyonları sağlanarak, yalnızca Proje ile ilgili şikâyetlerin ulusal sistemlerde filtrelenmesi 

ve Projeye özgü şikâyet mekanizması sistemine iletilmesi planlanmaktadır.  

Entegre edilecek ulusal sistemler, SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) ve SBN (Sağlıkta 

Buluşma Noktası) sistemleridir. 

A. SABİM: Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi "ALO 184" 

Sağlık Bakanlığı 2004 yılında hasta şikâyetlerini, sorunlarını ve önerilerini gerek bizzat gerekse de 

anonim olarak almak üzere bir İletişim Merkezi (SABİM) kurmuştur. Bunlar: 

 7/24 "Alo 182" destek hattı (Türk Telekom tarafından kurulan) üzerinden telefonla, 

 https://sabim.saglik.gov.tr/login.aspx adresi üzerinden çevrim içi olarak,  

 0541 888 0184 WhatsApp Numarasından ya da  

https://sabim.saglik.gov.tr/login.aspx
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 Şahsen Hasta İletişim Biriminden SABİM’e bildirilebilir.  

SABİM çalışanlar, sağlık çalışanları, hastalar ve genel olarak vatandaşlar için bakanlık düzeyinde bir 

şikâyet mekanizması olarak da hizmet göstermektedir. SB tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin 

sorular, talepler, şikâyetler 260 operatör, 187 analiz uzmanı ve 69 diğer çalışandan oluşan, profesyonel 

olarak yönetilen bir çağrı merkezi tarafından cevaplanmaktadır. Bahsi geçen çağrı merkezi kapsamlı 

olarak COVID-19 salgını ile ilgili sorunları da çözmektedir.  

Yardım hattı ayrıca İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça ve de "Engelsiz Sağlık İletişim 

Merkezi (ESİM)" kapsamında engellilere yönelik özellikli hizmetler dâhil olmak üzere 6 dilde çeviri 

desteği sunmaktadır. ESİM, engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için 7/24 işaret 

dilinde hizmet sunmaktadır.  Mobil telefonlarda ücretsiz erişilebilir olan ESİM, 112 ambulans merkezini 

ararken, Merkezi Randevu Sisteminden randevu alırken ve tıbbi muayeneler esnasında işitme engelli 

kişiler için canlı sözlü çeviri hizmeti sunmaktadır.  

184 SABİM Çağrı Merkezine yapılan başvurulara, özel bir yazılım kullanan operatörler aracılığıyla 

yanıt verilmekte ve bunlar kaydedilmektedir. Kaydedilen başvurular SABİM yetkilileri tarafından 

değerlendirilmekte ve ilgili idarelere iletilmektedir. İlk olarak analiz uzmanı başvuruyu incelemektedir. 

Acil çözüm gerektiren hallerde analiz uzmanı, derhal müdahale ederek gerekli araştırmayı ve 

koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. Acil çözüm gerektirmeyen hallerde analiz uzmanı, 

başvurular arasında önem listesi oluşturarak çözüm sürecini yönetmekte ve ardından analizi 

gerçekleştirmektedir. 

Bakanlık merkezinde ve/veya saha birimlerinde görev yapan analistlerin internet üzerinden sisteme 

erişimleri vardır, kendilerine tayin edilen görevleri görmekte, gereken eylemleri gerçekleştirmekte ve 

yine sistem üzerinden sonuçları rapor edebilmektedirler. Yöneticiler, analistlerin uygulamalar için 

gerçekleştirmiş oldukları işlemleri eş zamanlı olarak sistem üzerinden takip edebilmektedirler.  

SABİM Operatörleri; ALO 184 Hattı'nı arayan vatandaşların çağrılarını yanıtlar, görüşme sırasında 

başvurularını oluşturur ve başvuruları sisteme dilekçe olarak kaydettikten sonra SABİM Analistine 

gönderir. Analist, yönlendirilen başvuruları inceler, acil durumlarda müdahale ederek gerekli arama ve 

koordinasyon çalışmalarını yürütür ve acil durumlarda başvuruların önem sırasına göre analiz sürecini 

yönetir. Vatandaşları mevzuata uygun olarak bilgilendirir. Başvurular daha ayrıntılı inceleme 

gerektiriyorsa, başvuruları sevk ekibine gönderirler. Sevk ekibi başvuruları inceler, gerektiğinde 

başvuruları sonuçlandırır veya başvuruların içeriğine bağlı olarak ilgili birimdeki Merkez veya İl Sağlık 

Müdürlüklerinin analistine gönderir.   

Merkez veya İl Analisti, yapılan başvurunun tüm detaylarını inceler ve gerekli işlemleri yapar. Bu 

işlemler tamamlandıktan sonra, belirlenen süre zarfında geri bildirim aldığında vatandaş bilgilendirilir. 

Yapılan işlemler ve sisteme girilen sonuçlar, SABİM Birim Görevlileri tarafından değerlendirilir. 

İncelemesi tamamlanan başvuru, Sorumlu Birim tarafından kapatılır. 
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Şekil 5: SABİM Akış Şeması  

2011'de SBN internet sitesinin kurulmasına kadar, sağlık çalışanları ve SB personeli de seslerini 

duyurmak ve şikâyetlerini iletmek için bu sistemi kullanmıştır. Ancak SBN'nin kurulmasıyla, sağlık 

çalışanları ve SB personelinin seslerini duyurmaları için yeni bir platform oluşturulmuştur. 

SABİM tarafından verilen sorumluluklar ve hizmetler aşağıda listelenmektedir: 

1. Şikâyet sahibi ile SB arasındaki katılım ve iletişim süreçlerini telefon, e-posta, çevrim içi 

araçlar, WhatsApp ve sosyal medya aracılığıyla yürütmek,  

2. Türkiye'de ulusal düzeydeki bilgi ve şikâyet mekanizması olan Cumhurbaşkanlığı İletişim 

Merkezi tarafından yönlendirilen herhangi bir veri ve şikâyeti sisteme işlemek ve 

3. Türk ve Yabancı vatandaşlara yönelik Sağlık hizmet alanı ile ilgili olarak diğer kamu 

kurumlarından ve kuruluşlarından alınan istek ve şikâyetlerle ilgili süreci yürütmek. 

 

ALO 184 SABİM'e ulaşan şikâyetler, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında en geç on 

dört iş günü içerisinde çözülmektedir.  Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine on beş iş günü içerisinde 

bilgi ve doküman erişimi sağlamaktadır. Ancak, gün sayısı başvurunun birden fazla kurum ve kuruluşu 

ilgilendirdiği hallerde 30 iş gününe çıkacaktır, örneğin: 

• İstenen bilgi ya da doküman başvuruda bulunulan kurum ve kuruluş içerisinde bir diğer birim 

tarafından sağlanmaktadır;  

• Bir diğer kurum ve kuruluşun görüşü talep edilmektedir.  

 

İsimsiz Başvuru Yapma: SABİM'deki başvuru kayıt ekranındaki "Kişisel Bilgilerimi Gizle" düğmesi 

ile, vatandaşların bilgileri; bireylerin talepleri doğrultusunda ve başvuru içeriğinin hassasiyetine bağlı 

olarak gizlenebilir.  Ancak, taciz iddialarını içeren başvurularda, konunun adli makamlara taşınması 
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nedeniyle kişinin bilgilerinin ifşa olacağı ve kişisel bilgilerin gizli olması durumunda başvurunun 

incelenemeyeceği bildirilmektedir. Vatandaş, kişisel bilgilerini gizlemeden başvuru oluşturulmasına 

izin verirse, başvurular ilgili kurumlara yönlendirilir.  Kişinin, sağlık çalışanına karşı herhangi bir 

şiddet/tehdit ifadesinin söz konusu olduğu başvurularda da kişisel bilgilerin gizliliği yoktur. Çünkü 

kişinin ifadeleri ve bilgileri ilgili kurumu arayarak ve başvuruyu göndererek kurumun amirlerine 

bildirilir. Ancak, bu süre zarfında vatandaşın bir şikâyeti mevcutsa; şikâyetler, başvuru içeriğinde detaylı 

olarak yazılır ve başvuru, değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara gönderilir. 

Erişilebilirlik: Türkiye'de kayıtlı olan özürlüler, sığınmacılar, mülteciler ve geçici koruma altındakiler 

(Suriyeliler) de SABİM'e ulaşabilir. Anadili Türkçe olmayanlar için bir Tercüman Hattı mevcuttur, 

iletişim aynı anda yapılabilir. İletişim, telekonferanslar yoluyla sağlanır.   

Cinsel Sömürü ve İstismar/Cinsel Taciz (CSİ/CT) konuları: İlk müdahalede bulunanlar, CSİ/CT 

ifşalarının nasıl ele alınacağı konusunda eğitilecektir. Salgın müdahalesinin bir parçası olan sağlık 

çalışanları, salgın ile bağlantı ya da salgın dolayısıyla daha kötü hale gelen CSİ/CT ifşalarına şefkatli ve 

peşin hükümsüz bir şekilde müdahale etmeye yönelik temel beceriler ve ileri bakım amacıyla mağdurları 

kime yönlendireceklerini bilme ya da yerinde bakım hizmeti sunmak üzere tedavi merkezlerine getirme 

konusunda eğitilecektir. Türkiye hâlihazırda CSİ/CT 'nin yanı sıra sadece aile içi şiddet değil ayrıca iş 

yeri ile ilgili taciz, zorbalık, şiddet için de kullanılan, tüm kurumların ve sağlık tesislerinin takip ettiği 

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ) için ulusal yönlendirme sistemine sahiptir. Bunlar Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesindedir ve hem Türk İş kanunu hem de kabul 

edilemez davranışların açıklandığı ve ilgili cezaların detaylarının verildiği Türk Ceza kanununda 

detaylandırılmaktadır. Salgından etkilenmesi muhtemel ve ayrıca TCDŞ mağduru kadınlar ve kız 

çocukları için hâlihazırda psikososyal destek sunulmaktadır. Proje için uygulanacak Şikâyet 

Mekanizması (ŞM), iş yerindeki CSİ/CT konularının ele alınması için de kullanılacaktır ve CSİ/CT 

konularının güvenli ve etik dokümantasyonu ile gizli raporlanmasına ilişkin mekanizmalara sahip 

olacaktır. Ayrıca ŞM'de mağdurun onayı ile hem SB'yi hem de Dünya Bankası'nı herhangi bir SEA/SH 

şikâyeti ile ilgili olarak derhal bilgilendiren süreçler de bulunacaktır. Böylece, mevcut ŞM’de Toplumsal 

Cinsiyete Dayalı Şiddet / Cinsel Sömürü ve İstismar / Cinsel Taciz iddialarını ele almaya yönelik 

prosedürlerle güçlendirilecektir. 

İşyerinde cinsel taciz ve istismar ve de haksız muamele dâhil, kadın işçilerin sömürülmesi ile ilgili 

şikâyetler, önlem alınması için önceliklendirilecektir. Herhangi bir hakkın ihlal edildiğini düşündürecek 

nedenlerin olduğu durumlarda; Proje Direktörü, Proje Direktör Yardımcısı ve Sosyal Uzman, gerekli 

adımların atılmasından sorumlu olacaktır. Atanmış uygun makamlar; Toplumsal Cinsiyete Dayalı 

Şiddet / Cinsel Sömürü ve İstismar / Cinsel Taciz vakalarına yönelik soruşturmalar ve bu tür 

soruşturmalar sonucunda atılan adımlar hakkında bilgilendirilecektir. 

• Tüm şikâyetler ve geri bildirimler adil ve objektif bir yaklaşımla ele alınacaktır. Şeffaflık ve 

erişilebilirlik de bu çözüm mekanizmasının iki temel kaygısıdır. 

• Ayrıca şikâyet ve geri bildirimlerin sayısı, sıklığı ve konuları analiz edilerek ilgili birimlere ve 

idareye periyodik olarak bildirilecektir. 

• Bu detaylı raporlara dayanarak, en sık ele alınan konular belirlenir ve iyileştirme faaliyetleri 

başlatılır. 

B. SBN: Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Buluşma Noktası 

SBN (Sağlıkta Buluşma Noktası), sağlık hizmeti çalışanlarının veya sağlık eğitimi veren herhangi bir 

bölümden mezun olanların ve tüm Sağlık Bakanlığı personelinin; randevu kuralları, mazeret izinleri, 
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becayiş talepleri ve terfi sınavları hakkında güncel bilgi almaları ve de şikâyetleri ve her türlü öneriyi 

iletmeleri için kurulmuştur. SBN hizmetlerinden yararlanmak için söz konusu çalışan gruplarının 

üyelerinin sisteme kayıt olması gerekmektedir. Temmuz 58.000 itibarıyla SBN'ye kayıtlı 58.000'in 

üzerinde üye bulunmaktadır.  

Kayıt olduktan sonra; soru, talep ve şikâyetlerini aşağıdaki kanallarla iletebilmektedirler: 

 7/24 "Alo 182" destek hattı üzerinden telefonla, 

 https://sbn.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden çevrim içi olarak,  

 

SBN portalında beş bölüm bulunmaktadır: 

1. Bize Sorun 

2. Bir Fikrim Var 

3. İlan Panosu 

4. Çözüm Arıyorum 

5. Becayiş 

 

SBN'nin sunduğu tüm sağlık hizmetleri ile ilgili soru, talep ve şikâyetler, 133 personelden oluşan bir 

ekip tarafından yanıtlanmaktadır.  

 

Şekil 6: Ulusal düzeyde SBN Ekibi 

 

 

C. CİMER: Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 

Üçüncü ulusal Şikâyet Mekanizması ise “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi”, yani “CİMER”dir. 

Şikâyetler aşağıdaki kanallarla iletilebilmektedir:  

 “Alo 150” destek hattıyla (Türk Telekom tarafından sağlanmaktadır), 

 Yazılı olarak - www.cimer.com.tr adresi üzerinden Çevrim içi olarak, 

https://sbn.saglik.gov.tr/
http://www.cimer.com.tr/
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 Yazılı olarak – T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe, Ankara, TÜRKİYE adresine 

mektup yazarak. 

 

CİMER, alınan şikâyetlerin %99'unu ilgili devlet kurumlarına iletmektedir. Sağlık sektörü için CİMER 

üzerinden alınan her şikâyet hâlihazırda SABİM'e iletilmektedir, dolayısıyla CİMER ve SABİM 

sistemleri entegre şekilde çalışmaktadır.  

D. Bakanlık Düzeyinin Altındaki ŞÇM: Projenin Uzlaşı Komitesi ve Hasta Hakları Kurulu 

2003 yılında, Sağlık Bakanlığı, hasta haklarının tanınmasının artırılmasını ve hasta haklarının 

uygulamaya konmasını amaçlayan “Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamaları” başlıklı bir 

yönerge yayımlamıştır. Bu belgede hakların ihlal edilmesi durumunda işleme konulacak şikâyet 

prosedürü mekanizmaları tanımlanmaktadır. Bu belgede aynı zamanda yeni oluşturulan Hasta Hakları 

Birimi ve Hasta Hakları Kurulunun yapısı ve görevleri tanımlanmaktadır. Hasta Hakları Birimi (HHB) 

ve Hasta Hakları Kurulu (HHK) şikâyet mekanizmasında özel olarak önemli bir yer tutmaktadır. 

Başvuru sisteminin temelini oluşturmaktadırlar ve iddia edilen herhangi bir olayın değerlendirmesinde 

görev alan organlardır. 100 ve üstü yataklı hastanelerde Hasta Hakları Birimlerinin olması ve 100 ve 

daha az yataklı hastanelerde Hasta Hakları İletişim Birimlerinin olması zorunludur. Sağlık Bakanlığı, 

aynı zamanda, özel hastaneler hakkındaki yönergeyi değiştirerek özel hastanelerde de hasta hakları 

birimlerinin ve komisyonlarının kurulmasını sağlamıştır. 

Süreç: 

Hastayla görüşen ilk görevli olan Birim Görevlisi, bir sağlık çalışanıdır (sosyal hizmet uzmanı, psikolog, 

hemşire vb.) ve halkla ilişkiler konusunda uyum eğitimi aldıktan sonra çalışmaya başlamaktadır. Eğer 

söz konusu problem, Hasta Hakları Biriminde sözlü iletişim ile çözülemezse, hasta şikâyetini yazılı 

olarak iletmekte ve konu Hasta Hakları Kuruluna iletilmektedir (Hasta internet sitesi üzerinden başvuru 

formu doldurduğunda da süreç aynı şekilde ilerlemektedir). Hasta Hakları Kuruluna, hastane 

hizmetlerinin niteliğinden sorumlu olan hastane başkan vekili başkanlık etmektedir. Hasta Hakları 

Kurulu; bir Hasta Hakları Birimi Görevlisi, hakkında suçlamada bulunan bölüm başkanı, hasta hakları 

alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi (gerekliyse), hasta avukatı ve kurum tarafından 

yetkilendirilen sendika temsilcisi, bir vatandaş ve vali tarafından tayin edilen bir kent konseyi üyesinden 

oluşmaktadır. Hasta Hakları Kurulunun yaptırım yetkisi bulunmamaktadır, söz konusu şikâyet dosyası 

gereken hallerde disiplin soruşturması için hastanenin idaresine gönderilmektedir. 

Sağlık çalışanları veya sağlık kuruluşunun hatalı olması durumunda, en geç bir ay içerisinde bir karar 

verilmektedir. Başvuran veya hasta ile beraber ilgili sağlık çalışanı ve sağlık kuruluşunun en üst 

yöneticisi alınan karar hakkında bilgilendirilmektedir. Komisyonun sağlık çalışanını veya kuruluşunu 

suçlu bulması durumunda, en üst yöneticinin çalışan hakkında soruşturma yapma ve ceza verme yetkisi 

bulunmaktadır. 

İstanbul Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 54 kamu hastanesinin Hasta Hakları 

Birimlerine 2005-2011 yılları arasında yapılan yazılı ve sözel başvurulardan oluşan şikâyet veri tabanını 

kullanarak gerçekleştirilen geriye dönük çalışmanın sonuçları, toplamda 218.186 şikâyet iletildiğini 

göstermektedir. Şikâyet sayısı bir önceki yılla karşılaştırıldığında her yıl artış göstermiştir ve 

başvuruların neredeyse yarısı 2010-2011 (%48,9) yılları arasında yapılmıştır. En sık iletilen üç şikâyet 

“genel olarak hizmetlerden faydalanamama” (%35,4), “saygın ve konforlu koşullar altında tedavi 

edilmeme” (%17,8) ve “uygun şekilde bilgilendirilmeme” (%13,5) şeklindedir. Genel olarak 

başvuruların üçte ikisi hastalar lehine sonuçlandırılmıştır (%63,3) ancak bu oran yıllar içerisinde 

azalmıştır. Çalışma, başvuruların %90,7’sinin Hasta Hakları Birimlerinde “yerinde” çözüldüğünü ve 
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Hasta Hakları Birimlerinde sağlık çalışanları lehine çözümlenen şikâyetlerin yüzdesinin yıllar içerisinde 

istikrarlı bir artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Şikâyetlerin önemli bir kısmı, basit bir açıklama ve 

sözel özürle çözümlenmiştir.   

E. Projeye yönelik Uzlaşı Komitesi 

Mevcut Şikâyet Mekanizmasını güçlendirmek ve Şikâyet Mekanizması sürecinin güvenilirliğini 

artırmak için, Sağlık Bakanlığı; Türk sağlık sistemi ve sahadaki uygulaması hakkında bilgi sahibi 11 

danışmandan oluşan “Uzlaşı Komitesi”ni kurmuştur. Bu danışmanlar; 8531 No’lu Dünya Bankası 

İkrazının sağlandığı, UNDP tarafından hâlihazırda uygulanmakta olan “Sağlık Sisteminin 

Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi”nin saha koordinatörleridir.  

Temyiz Komitesi, Sağlık Bakanlığı ve şikâyetçinin aşağıdaki konularda mutabakat sağlayamadığı 

şikâyetleri değerlendirecektir:  

 Satın alınan ekipmana ulaşmada kısıtlamalar, 

 Satın alınan ekipman ve malzemelere ilişkin operasyonel sorunlar 

Şikâyetçi; Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmiş ancak çözümlenemeyen şikâyetlerin Komite 

tarafından yeniden değerlendirilebilmesi için, şikâyetinin “Uzlaşı Komitesi”ne aktarılması talebini 

iletmekte serbesttir. 

5.1.1 Projenin Şikâyet Mekanizmasının Yapısı  

Şikâyet Mekanizmasının paydaşlar açısından işleme akışı aşağıdaki gibidir (Şek. 4): 

 

 

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 357 (d)’ye “d) Bakanlığın halkla ilişkilerini ve bilgi 

edinme hizmetlerini yürütmek” bendine dayanarak; SABİM merkez ve taşra birimleri ile vatandaşlara 

hizmet vermektedir. 2003 yılında uzun vadeli ve önemli amaçlarla başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm 

Programı” kapsamında 01.01.2004 tarihinde kurulan SABİM, Sağlık Bakanlığı ile aralarında bir köprü 

görevi görerek vatandaşların tüm taleplerini, fikirlerini ve görüşlerini iletebildiği bir buluşma noktasıdır. 

SABİM, “kamu yararı” ilkesi ile hizmetlerini sürdüren bir kuruluştur ve vatandaşlarla sürekli iletişim 

halindedir.  

SABİM'de oluşturulan başvuruların %80'i, iletişim merkezinde ilk 24 saat içinde çözülmektedir. Daha 

fazla inceleme gerektiren başvuruların çoğu, yasal süre içinde incelenmekte ve cevaplanmaktadır. Süreci 

tamamlanmamış olan başvurular, sistem üzerinden kontrol edilmektedir; sürecin tamamlanması için 

gerekli uyarılar resmi kanallardan yapılmaktadır ve süreç takip edilmektedir. 

Geri Bildirim

İzleme ve Değerlendirme

Araştırma, Doğrulama ve Aksiyon Alma

Bilgilendirme ve Takip

Sınıflandırma

Şikayetin Alınması
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İletişim merkezi süreçlerinin değerlendirilmesi için kalite ve performans verilerine dayalı standartlar 

bulunmaktadır ve bunlar her ay düzenli olarak değerlendirilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı 

 Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı Hizmet Standartları  

Kalem 

Numarası  HİZMETİN ADI  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  
HİZMET 

BİTİRME SÜRESİ  

(MAKSİMUM)  

1  
Vatandaşların Taleplerine Telefon ile Yanıt 

Verilmesi (Soru, Talep, Görüş, Öneri, 

Uygulama Desteği ve İdari Sorunlar)  
T.C. kimlik numarası  3 Gün  

2  Vatandaşlardan Gelen Soruların 

Yanıtlanması  

Dilekçe (Başvuru Sahibinin adı ve soyadı, imzası, ev veya iş 

adresi; başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişinin adı ve adresi 

ile yetkili kişinin imza ve yetki belgesini içeren dilekçe)  
15 Gün  

3  Vatandaşların Başvurularına Dilekçe Hakkı 

Kapsamında Yanıt Verilmesi  
Dilekçe (Dilekçe Sahibinin adı, soyadı ve imzası, iş yeri veya 

ikamet adresi)  30 Gün  

Hedef gruplar, SABİM hizmetinin yanı sıra CİMER'i (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) de şikâyet 

mekanizması olarak kullanmaktadır. Yaklaşık 30.000 CİMER başvurusu SB'ye yönlendirilmiş ve SB personeli 

tarafından öngörülen zaman dilimi içinde yanıtlanmıştır. CİMER'de yaklaşık 30 kişi çalışmaktadır. 

Hem SABİM hem de CİMER, şikâyetlerin zamanında çözülmediği durumlarda kurumlara para cezası 

kesmektedir. 

Proje kapsamında; Proje Şikâyet Mekanizması (ŞM) olarak SABİM Çağrı Merkezinin mevcut Şikâyet 

Mekanizmasından yararlanılacaktır ve SB, çalışanların şikâyetleri dâhil olmak üzere, vatandaşların 

projeye ilişkin şikâyetlerini takip etmek için SABİM'i uyarlayacaktır. 

Projeden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesi muhtemel olan çeşitli proje paydaşları, bu 

mekanizmaya erişebilecektir. Faydalanıcılar-öğretmenler ve veliler-, topluluk üyeleri, proje 

uygulayıcıları/yükleniciler/hizmet sunucuları vb.-, bu paydaşlar arasında yer almaktadır ve bu 

paydaşların hepsi, şikâyetlerini ve geri bildirimlerini şikâyet mekanizmasına yönlendirmeye teşvik 

edilecektir. Bu mekanizma aynı zamanda çevrim içi ve telefon ile geri bildirim kanalları aracılığıyla 

anonim başvurulara da izin verecektir.  

ŞM; aşağıdakiler dâhil olmak üzere, projenin genel yönetimi ve uygulanması ile ilgili şikâyetlerin, geri 

bildirimlerin, soruların, önerilerin veya teşekkürlerin yanı sıra, proje kapsamında finanse edilen ve 

desteklenen hizmetler ile ilgili sorunları iletmek için de kullanılabilir: 

• Hatalı yönetim, Proje Fonlarının kötüye kullanımı veya yolsuzlukluk uygulamaları. 

• Proje politikalarının, kılavuz ilkelerinin veya prosedürlerinin ihlali; suistimal veya herhangi 

bir uygunsuz davranış/kusurlu davranış. 

• Etkilenen topluluklar arasında ortaya çıkabilecek, kaynak kullanımı kısıtlamalarıyla ilgili 

uyuşmazlıklar. 

• Proje faaliyetlerinden veya gerçekleşen proje uygulamasından memnun olmayan topluluk 

üyelerinden kaynaklanabilecek şikâyetler.  

• Genel geri bildirimler, sorular, öneriler, teşekkürler. 

Şikâyetin alındığını bildirmek için tanınan süre 3 gündür.  Geri bildirimi ele almak ve geri bildirime 

yanıt vermek için belirlenen süre, geri bildirimin ilk alındığı tarihten itibaren 15 iş günüdür ve bu süre, 

SB PYDB Direktörünün yazılı onayı ile uzatılabilmektedir.  
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5.1.2 Dünya Bankası Şikâyet Çözüm Mekanizması  

Proje ile ilgili talepler/sorular/şikâyetler; bu mevcut ŞÇM kapsamında, bu Projenin bir parçası olarak 

geliştirilecek olan ayrı bir IT modülü altında izlenecek ve uygulama sırasında her üç ayda bir Dünya 

Bankası'na rapor edilecektir. Proje, Sağlık Bakanlığı web sitesine bağlı bir web sayfasına sahip olacak 

ve faaliyetler ve sonuçlara ilişkin düzenli olarak bilgi paylaşılacaktır. Ayrıca, ulusal ŞÇM'ye ek olarak 

web sayfasına çevrim içi bir şikâyet kutusu da eklenecektir. PKP; PYDB bünyesinde, projeye özel web 

sayfası ve projeye özel bir telefon hattı tahsis edildikten sonra güncellenecektir.   

PKP'nin güncellenmiş versiyonunda; ŞM'nin daha kapsamlı bir açıklaması, daha verimli yönetim 

sağlamak için şikâyetlerin ve şikâyetçilerin tipolojisine odaklanacaktır. Olası örnekler: yüksek 

derecede hassas durumda olanlar, engelli bireyler, dil engelleriyle karşı karşıya kalanlar, tesislere 

komşu olan alanlardaki aksamalar vb. ŞÇM için iletişim bilgileri, projenin yürürlük tarihinden 30 gün 

sonra sonuçlandırılacak olan güncellenmiş PKP'de sunulacaktır.  

Dünya Bankası destekli bir projeden olumsuz etkilendiğini düşünen birey ve topluluklar, mevcut proje 

düzeyindeki sorun çözme mekanizmalarına veya Banka’nın Sorun Çözme Hizmetine (GRS) 

şikâyetlerini iletebilirler. GRS, projeye ilişkin kaygıların ele alınması için alınan şikâyetlerin derhal 

incelenmesini sağlar. Projenin etkilediği topluluklar ve bireyler; şikâyetlerini, Banka’nın politika ve 

prosedürlerine riayet etmemesi sonucunda herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediğini veya gelip 

gelemeyeceğini belirleyen, Banka’nın bağımsız Denetleme Paneline iletebilirler. Endişeler doğrudan 

Dünya Banka’nın dikkatine sunulduktan sonra şikâyetler herhangi bir zaman diliminde iletilebilir ve 

Banka Yönetimine yanıt verme imkânı verilir. Dünya Bankasının kurumsal Şikâyet Çözüm Hizmeti 

(GRS) şikâyetlerin nasıl iletileceğine ilişkin bilgi için, lütfen http://www.worldbank.org/en/projects-

operations/products-and-services/grievance-redress-service adresini ziyaret ediniz. Dünya Bankası 

Denetim Paneline şikâyetlerin nasıl iletileceğine ilişkin bilgi için, lütfen www.inspectionpanel.org 

adresini ziyaret ediniz. 

5.2. Gerçekleştirilen Paydaş Katılım Faaliyetleri  

BSL2 ve BSL 3 laboratuvarlarıyla ilgili bilgilendirme faaliyetleri temek olarak 4 ayrı koldan 

yürütülmüştür.  

Bunlardan biri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Ulusal Aşı Ortak Çalışma Grubu" ön toplantısında 

yaptığı basın açıklamasıdır. 14 Ekim 2020 tarihinde ulusal basın önünde yapılan açıklamada Kayseri 

Erciyes Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde 

denemelerinin başlayacağı; diğer yandan, büyük hayvan çalışmalarının yapılacağı ve GLP özelliklerini 

taşıyan Türkiye’deki ikinci laboratuvarın akreditasyon sürecinin tamamlandığı belirtilmiştir.  İstanbul 

Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde yer alan bu laboratuvarın, Türkiye’nin tüm aşı, ilaç ve tıbbi cihaz 

çalışmalarına büyük güç katacağı da Sağlık Bakanı tarafından ifade edilmiştir34. 

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sayfası olan “www.saglik.gov.tr” adresinde yer alan “Duyurular” kısmında 

29 Ekim 2020 tarihinde “İstanbul Deneysel Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ndeki BSL2 ve BSL3 

Laboratuvarları için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı” adı altında paylaşım yapılmıştır.   

 
34 https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-yerli-asi-icin-kritik-toplanti-turkiyenin-umudu-bu-odada-6329248/5 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
http://www.saglik.gov.tr/
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2 Kasım 2020 tarihinde Kurum, Kuruluş ve STKların davet edildiği bir online toplantı düzenlenmiştir.  

Toplantıyla ilgili detaylı bilgi Bölüm 5.2.2’de verilmiştir. 

Projenin gerçekleşeceği bölgedeki muhtarlar ziyaret edilerek Proje’ye ait ÇSYP paylaşılmış ve 

muhtarlıklarda askıya alınmıştır. Yapılan ziyaretlerle ilgili bilgi Bölüm 5.2.1’de verilmiştir. 

5.2.1 YEREL HALK 

İDEA’ya en yakın yerleşim birimleri olan İstasyon Mahallesi ve Halkalı Mahallesi muhtarları ziyaret 

edilerek, BSL2 ve BSL3 düzeyinde yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgi verilmiş ve ÇSYP çıktısı alınarak 

muhtarlarla paylaşılmıştır. 2020 Kasım 2020’de yapılan ziyaretlere ilişkin fotolar aşağıda yer alırken 

muhtarlara yapılan evrak teslim tutanakları Ek 1’de paylaşılmıştır. 

Halkalı Mahallesi Muhtarı İstasyon Mahallesi Muhtarı 

  

5.2.2 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, KURUM VE KURULUŞLAR  

Kurum/Kuruluş/STK düzeyinde yapılmak üzere organize edilen online toplantı için Ek 2’de yer alan 

“Davet Yazısı” gönderilmiştir. 

İDEA Merkez Yöneticisi Öznur İnan ve İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim 

Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Hasöksüz tarafından yapılan sunum 
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ile hem İDEA hakkında hem de yapılacak yeni laboratuvarlar hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Yapılan 

sunum PYDB’nin internet sayfasında paylaşılmıştır. Sunumda temel olarak aşağıdaki konular hakkında 

bilgi verilmiştir: 

1. İDEA’nın Konumu ve Yaptığı Çalışmalar 

2. Projenin Amacı (Mevcut Durum – Hedeflenen) 

3. BSL 2 ve BSL 3 Seviye Lab Nedir? 

4. Proje Faaliyetleri (Satın Alma, Sertifikasyon, Kurulum ve Montaj) 

5. Projenin Faydaları ve Önemi 

6. Projeye ait Çevresel ve Sosyal Riskler ve Alınacak Tedbirler 

7. Paydaşlarla İlişkiler 

8. Şikâyet ve Geri Bildirim Mekanizması 

9. Şikâyet Mekanizmasının İşleyişi 

10. Soru-Cevap 

Yapılan online görüşmeye İDEA Arşiv ve Test Madde Sorumlusu, Biyogüvenlik Sorumlusu, Kalite 

Güvence Sorumlusu, Veteriner Teknikeri ve Deney Hayvan Bakıcısı ile Mehmet Akif Ersoy Hastanesi 

Başhekimi, Etik Kurulu Üyesi ve Kalite Sorumlusu katılmıştır. İDEA ve Mehmet Akif Ersoy Hastanesi 

çalışanlarının yanı sıra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü ve Makine Mühendisi, Kocaeli Üniversitesi 

Atçılık Meslek Yüksek Okulu BSL3 Uzmanı katılım gösteren kurum çalışanları arasındadır. Sivil 

Toplum Örgütleri arasında İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Gıda Güvenliği Derneği yer 

almaktadır. İDEA faydalanıcılarından olan bir firma, serbest veteriner hekimler de olmak üzere toplam 

18 katılımcı sunumda bilgilendirilmiştir. 

Sunumun ardından yapılan “Soru-Cevap” kısmında alınan görüş ve öneriler kısmında söz isteyen tüm 

katılımcılara söz hakkı verilmiş ve soruları cevaplandırılmıştır. Gelen görüş, öneri ve sorular aşağıdaki 

tabloda özetlenmiş olup gerek PKP’ye gerekse ÇSYP’ye ilgili eklemeler yapılmıştır: 

Tablo 1: Online Toplantı 

Kurum/Kuruluş Alınan Görüş/Öneri/Soru Verilen Cevap 

İstanbul 

Veteriner 

Hekimler Odası 

Görüş: Projenin önemli olduğu 

vurgusu yapılmıştır.  

Soru: 

Kurulacak yeni labların İstanbul Üni. 

Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’ne 

yakın olması bir avantaj mıdır?  

Veteriner fakültesiyle herhangi bir 

işbirliği olacak mı? 

İDEA’nın Veteriner Fakültesi ile 

birebir yürüttüğü bir proje olmasa da, 

fakültede bulunan pek çok hoca ile 

yürütülen ayrı ayrı çalışmalar 

bulunmaktadır.  Cerrahpaşa Vet. 

Fakültesi öğrencilerine staj imkânı 

sunulduğu, mevcut olarak da fakülte 

öğrencilerinden stajyer olarak 

çalışanların olduğu belirtilmiştir. 

İDEA’nın işleyiş prosedürü gereği her 

türlü işbirliğine açık olduğu ifade 

edilmiştir.  

Gıda Güvenliği 

Derneği 

Görüş: Projenin Türkiye’nin araştırma 

kapasitesinin arttırılması ve eğitimde 

Bunun için deney hayvanlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Dirençli mikrobiyal 

organizmalarla BSL2 düzeyinde 

lablarda çalışmanın sorun 
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kullanılması açısından önemi 

vurgulanmıştır. 

Viral etkenlerin halk sağlığına olan 

etkisi konusunda projenin çok stratejik 

olduğu belirtilmiştir. Projeyle 

Türkiye’deki ABSL3 ihtiyacı 

karşılanmış olacaktır. 

Soru: Anti-mikrobiyal direnci olan 

mikroorganizmalarla ilgili çalışmalar 

bu lablarda olacak mı? 

yaratabileceği, bu nedenle tüberküloz 

gibi dirençli mikrobiyallerle çalışmak 

için BSL3 güvenlik düzeyinde lablara 

ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Proje 

kapsamında yapılacak ABSL3 

düzeyindeki laboratuvarda dirençli 

mikroorganizmalarla da çalışılabileceği 

belirtilmiştir. 

İstanbul 

Üniversitesi 

Cerrahpaşa 

Veteriner 

Fakültesi, 

Farmakoloji 

Anabilim Dalı 

Soru: Hangi tip toksisite testleri 

yapılacak? 

Hücre kültürü testleri yapılacak mı? 

OECD’de yayınlandığı kapsamda 

hücre kültürü ve canlı hayvan 

üzerindeki tüm toksisite testlerinin 

mevcut BSL2 seviyesindeki labda 

yapıldığı belirtilmiştir. Büyük deney 

hayvanlarının ve BSL3 seviyesinde 

yeni bir laboratuvarın kurulumuyla 

hayvan türü çeşitliliğinin artması ile 

daha fazla toksisite testlerinin 

yapılabileceği; bu sayede Avrupa 

ülkelerinde yapılan düzeyde ve 

standartta bir lab haline geleceği 

belirtilmiştir. 

Kocaeli 

Üniversitesi, 

Atçılık Meslek 

Yüksek Okulu 

Görüş:  

1. BSL2 ve BSL3 düzeyinde labların 

aynı anda olması Biyorisk açısından 

büyük fayda sağlayacağı; labların 

mevcut olarak GLP sertifikalı bir 

merkeze yapılıyor olmasının da 

yapılacak çalışmaların uluslararası 

platformda tanınması açısından büyük 

öneme sahip olduğu vurgulanmıştır. 

2. İDEA tarafından “eğitim” 

desteğinin verilmesinin ülke genelinde 

nitelikli personel yetişmesi 

konusundaki önemi vurgulanmıştır. 

3. Dekontaminasyon ve imha 

süreçlerinin önemi belirtilmiştir. 

4. Paydaşlarla bilgi paylaşımı ve dönüş 

alınmasının sürecin ilerleyişine son 

derece önemli bir katkı sağlayacağı 

belirtilmiştir.  

- 

Pendik 

Veteriner 

Kontrol 

Enstitüsü 

Görüş: Pendik Vet. Pendik Vet. 

Kontrol Enst. bünyesinde mevcut 

olarak COVID19 aşı çalışmalarının 

yapıldığı BSL3 seviyesindeki labda 

Aynı sistemin Proje kapsamında 

yapılacak lablarda da kullanılacağı, 

HEPA filtrelerden geçen havanın temiz 

havaya karışmadan önce 90 dereceyle 
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hava sızıntısının önüne geçmek için 

Türkiye’de ilk defa kullanılan yeni bir 

sistem geliştirilmiştir.  

karşı karşıya gelmesiyle patojen çıkışı 

riskinin ortadan kalktığı bir sistemdir. 
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EK 1: Muhtar Teslim Tutanakları 

Halkalı Mahalle Muhtarı – Teslim Tutanağı İstasyon Mahalle Muhtarı – Teslim Tutanağı 
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EK 2: Online Toplantı Davet Yazısı 
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EK 3: Online Toplantı için Hazırlanan Sunum 
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VIII. Proje için Paydaş Katılım Planı 

1. Giriş 

Bu Paydaş Katılım Planının (PKP) genel amacı, tüm proje döngüsü boyunca kamuyla bilgi paylaşımı ve 

istişare de dâhil olmak üzere Proje ile ilgili paydaş katılımına yönelik bir program tanımlamaktır. Paydaş 

Katılım Planı, proje ekibinin paydaşlarla olan iletişim yollarını belirlemekte ve kişilerin endişelerini dile 

getirmesi, geri bildirim sağlaması veya proje hakkında veya projeye ilişkin herhangi bir faaliyet hakkında 

şikâyetlerini bildirmesi için bir mekanizma sunmaktadır. Proje personeli ve yerel topluluklar arasında 

sorunsuz bir işbirliği sağlamak ve de teklif edilen proje faaliyetleriyle ilgili çevresel ve sosyal riskleri en aza 

indirmek ve hafifletmek için yerel nüfusun katılımı, projenin başarısı için çok önemlidir. Bulaşıcı hastalıklar 

bağlamında; toplulukları, bulaşıcı hastalıklarla ilgili risklere karşı uygun şekilde duyarlı hale getirmek için 

geniş, kültürel olarak uygun ve uyarlanmış farkındalık oluşturma faaliyetleri özellikle önemlidir. 

2. Proje Tanımı 

2019 yılı yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu 2019 yılı Koronavirüs Salgın Hastalığı (COVID-

19), ilk kez Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tespit edildiği Aralık 2019'dan beri dünya çapında hızla 

yayılmaya devam etmektedir. COVID-19 bugüne dek 216 ülkede (bildirildiği şekilde) tespit edilmiştir.35 11 

Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün dünyanın dört bir yanında yayılma ihtimali 

olduğunun en azından kısa vadede net olduğunu göz önünde bulundurarak hızla yayılan Koronavirüs 

salgınını pandemi ilan etmiştir. 18 Ağustos itibarıyla, tespit edilen toplam COVID-19 vakası 21,549,706 olup 

bunların 767,158'i ölümle sonuçlanmıştır.36 Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde bildirilmiştir. 18 

Ağustos itibarıyla, bildirilen vaka sayısı 250,542'ye ulaşmış ve bunların 5,996'i ölümle sonuçlanmıştır.37 

COVID-19 hayvanların insanlarla olan temasından başlayarak halk sağlığı ve ekonomi üzerinde önemli 

etkileri olan büyük bir salgınla sonuçlanan ve geçtiğimiz son birkaç on yılda ortaya çıkan çeşitli bulaşıcı 

hastalık salgınından birini teşkil etmektedir. En son, orta derecede ağır seyreden influenza pandemileri 

1957 ve 1968 yıllarındaydı ve her ikisi de dünya çapında bir milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olmuştu. 

Bilim insanları, COVID-19 kapsamında, hâlâ hastalık belirtilerinin ve şiddetinin genel resmini anlamaya 

çalışmaktadırlar. Hastalarda bildirilen belirtiler hafif ile şiddetli olarak değişiklik göstermekte ve ateş, 

öksürük ve nefes darlığı içerebilmektedir. Genel olarak, hastaneye kaldırılan hastalar üzerinde yapılan 

çalışmalar; yüzde 83 ile yüzde 98 arasında hastalarda ateş görüldüğünü; yüzde 76 ile yüzde 82 oranlarında 

kuru öksürük görüldüğünü ve yüzde 11 ve yüzde 44 arasında da halsizlik ve kas ağrılarının görüldüğünü 

ortaya koymuştur.38 Baş ağrısı, boğaz ağrısı, karın ağrısı ve ishal gibi diğer belirtiler de bildirilmiş ancak 

yaygın görülmemektedir. Dünya çapında enfekte olduğu bildirilen insanların yüzde 3,7’si hayatını 

kaybederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bunu ölüm oranı veya mortalite hızı şeklinde tanımlamamak için 

çok dikkatli davranmaktadır. Bunun nedeni ise, yayılmakta olan bir epidemi olduğunda, şimdiye kadar 

 
35 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Erişim Tarihi: 18 Ağustos 2020 
36 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Erişim Tarihi: 18 Ağustos 2020 
37 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı,  https://covid19.saglik.gov.tr/ erişim tarihi 18 Ağustos 2020 
38 Del Rio, C. ve Malani, PN. 2020. “COVID-19—New Insights on a Rapidly Changing Epidemic.” (COVID-19 - Hızla Değişen 

Epidemide Yeni Açılımlar) JAMA,  

doi:10.1001/jama.2020.3072 

https://covid19.saglik.gov.tr/
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görülen vakalara bakarak ölüm vakası tahmininde bulunmanın yanlış yönlendirebileceğidir. Bu yüzden, 

COVID-19 enfeksiyonunun birçok ülkedeki gerçek prevalansı bilinmediğinden, küresel önleme ve 

hafifletme bakımından benzeri hiç görülmemiş zorluklara neden olmaktadır.  Bu gibi nedenlerle, bu 

hastalığın küresel riskini ve etkisini en aza indirmek için tüm IDA/IBRD ülkelerinde COVID-19’a karşı 

müdahaleyi güçlendirme ihtiyacı daha da artmaktadır.  

Dünya Bankası, en üst düzey tıbbi bakım sağlamak, temel sağlık hizmetlerini sürdürmek ve hem personele 

hem de hastalara yönelik riskleri en aza indirmek için hazırlık planının oluşturulmasında Hükümetlere 

destek sağlamaktadır (risk hafifletme tedbirleri konusunda sağlık kuruluşlarının personeline ve ön safta 

görev yapanlara eğitim verilmesi ve yine bu kişilere uygun koruyucu donanım ve hijyen malzemelerinin 

sağlanması dâhil). COVID-19 yatarak ve ayakta tedavi hizmetleri üzerinde büyük bir yük oluşturduğundan 

tümü ulusal sağlık sisteminin güçlendirilmesini hedef alan birbirinden farklı bir takım faaliyet için destek 

sağlanacaktır.  

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (SSGDP - Proje), 21 Eylül 2015 tarihinde 

onaylanmış ve 26 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. SSGDP'nin Proje Gelişim Hedefi (PGH); seçilen 

bulaşıcı olmayan hastalıklara (BOH) karşı birincil ve ikincil korunmanın iyileştirilmesi, hastane yönetiminin 

etkinliğinin artırılması ve Sağlık Bakanlığının (SB) kanıta dayalı politika oluşturma kapasitesinin 

artırılmasıdır.  

SSGDP; (i) proje faaliyetlerinin sayısını, (ii) Sonuç Çerçevesini (SÇ) (oluşturma, tanımlama, dayanak, hedef 

değerler); ve (iii) proje bileşenleri bütçe tertibini revize etmek üzere ilk defa Mayıs 2019'da yeniden 

yapılandırılmıştır. Ayrıca bu yeniden yapılandırma kapsamında 31 Mayıs 2020 olan ikraz kapanış tarihi 30 

Haziran 2021 olarak güncellenmiştir.  

İkinci yeniden yapılandırma hazırlığı COVID-19 salgını ile aynı zamana denk gelmiştir ve bu durum 

Türkiye'yi sağlık sisteminde önemli zorluklarla karşılaşma tehdidiyle karşı karşıya bırakmaktadır.  

İkinci yeniden yapılandırmaya duyulan ihtiyaç projenin ilk yeniden yapılandırma dokümanında açık bir 

şekilde belirtilmiştir. İlk yeniden yapılandırma sürecinde, Hükümet projenin tasarruflarını Türkiye Sağlık 

Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) vasıtasıyla sağlık sektöründe araştırma ve geliştirme çalışmalarını 

destekleyecek şekilde projenin kapsamını genişletmek için kullanma niyetini belli etmiştir. Bu öneriye 

Banka'nın sıcak bakmasına rağmen TÜSEB'i desteklemeye ilişkin yasal gereklilikler hala yerine getirilmediği 

için o süreçte bunu gerçekleştirmek mümkün olmamıştır. İlk yeniden yapılandırma kapsamındaki diğer 

özelliklere acilen ihtiyaç duyulduğu için, yasal gereklilikler yerine getirildiğinde bu yeni bileşenin de 

ekleneceği ikinci bir yeniden yapılandırma beklentisiyle tahsis edilmeyen bir kategori açılmasına karar 

verilmiştir. Hükümetin TÜSEB'in proje kapsamında uygulayıcı kurum olması için yasal gereklilikleri 7 Aralık 

2019 tarihinde yerine getirmesine rağmen Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi nedeniyle, 

Hükümet, tahsis edilmeyen kategori kapsamında bulunan fonların COVID-19'un neden olduğu tehdidi 

önlemek, tespit etmek ve bu tehdide yanıt vermek ve halk sağlığı hazırlığı için ulusal sistemleri 

güçlendirmek için proje kapsamını geliştirmek üzere kullanılmasını talep etmiştir. İkinci yeniden 

yapılandırma kapsamında ayrıca başta belirlenen bileşenlerde yapılan bazı değişiklikler de bulunmaktadır.  

İkinci yeniden yapılandırma aşağıdaki nedenlerle yapılmaktadır: (i) PGH'nin gözden geçirilmesi; (ii) COVID-

19 müdahalesi ve araştırma ve geliştirme çalışmaları için yeni bir bileşeni dâhil etmek; (iii) ilk yeniden 
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yapılandırmada oluşturulan tahsis edilmeyen kategorideki fonlardan yeni bileşen için ikraz gelirinden 

tahsis etmek; (IV) sonuç çerçevesini revize etmek; ve (V) kapanış tarihini ileri bir tarihe ertelemek.  

COVID-19’un 11 Mart 2020 tarihinde ilk kez tespit edilmesinden bu yana, Türkiye Hükümeti kademeli bir 

şekilde DSÖ’nün kılavuz ilkeleriyle paralel olarak bir dizi halk sağlığı tedbirini yürürlüğe koymuştur. 39  

Tedbirler arasında hijyen rehberliğinden büyük etkinliklerin, sosyal alanların, okulların ve tüm önemli ticari 

kuruluşların kapatılmasına kadar birçok konuya ve bulaşmanın engellenmesi için fiziksel mesafenin 

korunmasına dair öneriye yer verilmiştir. Büyük metropol alanların kepenklerini indirmesiyle 

vatandaşların çoğunun Hükümetin gösterdiği yolu izlediği görülmektedir. Ayrıca Hükümet, şirketlerin 

sosyal güvenlik ve istihdam vergilerinin ertelenmesi, asgari emekli maaş zammı, sosyal yardım 

faydalanıcılarına yapılan yardımlarda artış, yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi için 

sınırları belirtilmemiş yiyecek ve diğer ihtiyaçların sağlanmasını içeren hem şirketler hem de hedef gruptaki 

hane halkları üzerinde salgının etkisini azaltmak için toplamda yaklaşık 100 milyar TL (15 milyar ABD Doları) 

değerindeki ekonomik paketi duyurmuştur.   

COVID-19 müdahalesi hem kısa vadede hem de uzun vadede yapılması gereken bazı eylemleri 

içermektedir. Kısa vadede, bu proje (SSGDP'nin yeniden yapılandırması) kapsamında COVID-19 

hastalarının tedavisi için gerekli olan ilaçlar satın alınacaktır. Bu tür ilaçlarla, COVID-19 hastalarının tedavi 

süresi kısaltılacak ve yoğun bakım ünitesi (YBÜ) kullanımı artacaktır. Proje kapsamındaki faaliyetler yeni 

bir Dünya Bankası Projesi (Türkiye COVID-19 Sağlıkta Acil Durum Projesi P173988) kapsamında planlanan 

yani YBÜ'ler için mekanik ventilatörlerin satın alınması gibi unsurlarla tamamlanacaktır. Uzun vadede ise, 

virüsün tekrardan nüksetmesi ihtimali için hazırlıklı olmak açısından, bu Proje yeni Biyogüvenlik Seviye 3 

(BSL-3) aşı üretim merkezi için ekipman ve personel eğitimini destekleyerek terapötik araştırma ve aşı 

tedavi alternatiflerini de destekleyecektir. Bu imkânla, Sağlık Bakanlığının COVID-19 aşıları ve ilgili ürünleri 

(ör, immunoserum, antikor ürünleri) üretmek için yeterli kapasitesi olacaktır.  

Yeniden yapılandırma, Projenin Sağlık Bakanlığının onayladığı yeni Stratejik Plan (2019-2023) ile uyumunu 

korumasına ve ortaya çıkan yeni COVID-19 gerçeklerine müdahale etmesine imkân verecektir. Üstelik, bu 

yeniden yapılandırma,  Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği ile büyük oranda 

paralellik göstermekte ve bu Proje kapsamına dâhil edilecek aşı geliştirme ve üretiminin desteklenmesine 

ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesine de imkân tanımaktadır.  

SSGDP, Dünya Bankası'nın koruma politikaları kapsamında hazırlanmıştır. Baştaki Proje herhangi bir 

altyapı yatırımını finanse etmediği için projenin uygulama dönemindeki hizmetlerin Banka'nın koruma 

politikalarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak üzere danışmanlık hizmetleri için şartnameler 

geliştirilmiştir. Bu nedenle Proje, İP 4.01 40  olarak adlandırılan DB Çevresel Değerlendirme İşletme 

Kılavuzu'na göre “C” kategorisi olarak sınıflandırılmıştır.  

İkinci yeniden yapılanma kapsamındaki yeni bileşen, Ankara Akyurt’ta inşa edilecek olan ve Proje ile 

bağlantılı tesis olarak değerlendirilen aşı üretim merkezi (BSL 3 seviyesinde) için ekipman satın alımını ve 

de İstanbul'daki (BSL 2 ve BSL 3 seviyelerindeki iki farklı laboratuvar) aşı üretim merkezine yönelik malları 

ve tedariki öngörmektedir. Yeni bileşen aynı zamanda ülke çapındaki sağlık kuruluşlarındaki YBÜ'lerde 

 
39 Dünya Bankası yayımlanmamış hazırlık notu "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Sisteminin COVID-19'a Müdahalesi, Mart 2020. 
40 https://ppfdocuments.azureedge.net/1565.pdf 
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bulunan hastaların tedavisinde kullanılan COVID-19 ilaçlarının satın alımlarını da finanse edecektir. 

Projeden faydalanacak olan ilgili sağlık kuruluşlarının yerleri ve türleri bu aşamada tam olarak 

belirlenmemiştir ve ancak uygulama aşamasında bilinebilir. Bu nedenle, çevresel etkenler aşağıdakilerle 

ilgilidir: (i) aşı üretim merkezinin güvenli işletimi; (ii) tıbbi/laboratuvar atıklarının uygun yönetimi; (iii) 

hayvan testi prosedürleri ve güvenliği; (iv) sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği. Bunlara bağlı olarak, 

çevresel kategorisi  "C"den "B"ye çıkarılmıştır. Buna göre, yukarıdaki noktalara dikkat çekmek üzere 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) geliştirilmiştir ve bu ÇSYÇ ayrı bir Paydaş Katılım Planını (PKP) 

içermektedir.  

SSGDP aşağıdaki üç bileşenden oluşmaktadır: 

BİLEŞEN 1: Birincil ve İkincil Korunma 

Proje’nin 1. Bileşeni, BOH’lara ilişkin risk faktörleriyle ilgili farkındalık (hem nüfus hem de sağlık hizmeti 

sunucuları arasında) yaratmayı ve sağlıklı yaşam tarzlarını ve davranış değişikliğini desteklemeyi 

amaçlamaktadır.  Dört yönlü bir yaklaşım izlenir: (i) Ülkede BOH’ların mevcut durumunu (ve hastalık 

yükünü) değerlendirmek ve gelecekte politika yapımına yönelik güçlü kanıtlar temin etmek amacıyla 

BOH’larla ilgili sağlık verilerini güvenilir (ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilir) şekilde değerlendirmek; (ii) 

Yüksek tansiyon, sağlıklı beslenme, aşırı tuz tüketimi, fiziksel aktivite (egzersiz), kilo kontrolü ve diyabet 

konularına odaklanarak, nüfusun ve sağlığa ilişkin insan kaynağının BOH’larla ilgili farkındalığını artırmak; 

(iii) Multi-disipliner bir ekip tarafından yönetilen (sekiz ilde) ve sağlıklı yaşam tarzını destekleyecek Sağlıklı 

Hayat Merkezlerinin güçlendirilmesi suretiyle, somut ve nüfus tabanlı bir müdahale stratejisini uygulamak; 

(iv) BOH ve davranış eğitimine ilişkin standartlaşmış birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik hazırlık 

çalışmalarının bir parçası olarak böbrek hastalığı, kalp-damar hastalığı, diyabet ve obezite kontrolüne 

ilişkin klinik rehberler ve eğitim modülleri geliştirmek.  

Bileşen, danışmanlık hizmetlerini (ulusal kampanyalar gibi), tıbbi ekipmanı ve diğer ekipmanı (bilgi 

teknolojisi (BT) ve uzaktan eğitim ekipmanı gibi), teknik yardımı ve eğitimi finanse edecektir. Mevcut 

Sağlıklı Hayat Merkezi tesislerin küçük çaplı olarak yenilenmesi ve rehabilitasyonu öngörülmektedir; ancak 

bunlara yalnızca küçük boyama işleri ve/veya fiziksel faaliyetlerin yapılmasını mümkün kılmak için alanın 

yeniden düzenlenmesi dâhil olacaktır. Tüm bileşen 1 faaliyetlerine bileşen 3 altında desteklenen çalışmalar 

ve değerlendirmeler eşlik edecektir.  

Alt Bileşen 1: Kronik hastalıklara ve bağımlılığa ilişkin risk faktörleri konusunda ulusal bilinci ve 

davranış değişikliğini artırmak: sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve aşırı tuz tüketimi, hareketsizlik, aktif ve 

pasif sigara kullanımı, alkol tüketimi, genel itibariyle yaşlanma ve madde bağımlılığı. Bu alt bileşen 

kapsamında desteklenen temel faaliyetler şu şekildedir: (i) İhtiyaç olduğunda fiziksel aktivite ve egzersiz 

ekipmanları için yer açmak amacıyla toplum sağlığı merkezlerinde yapılacak küçük değişiklikler dâhil olmak 

üzere Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bu tür faaliyetlerle ilgili pilot çalışmaların yapılması suretiyle fiziksel 

aktivenin desteklenmesi; (ii) Halka erişim materyallerinin, metodolojilerin ve sağlık çalışanları işe 

vatandaşlara yönelik eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve uygulanması ve kampanyalar, halka açık 

etkinlikler, eğitim programları ve sağlık gezileri yoluyla ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sağlıklı yaşam 

konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmasının hedeflenmesi; (iii) madde bağımlılığıyla mücadele 

amacıyla ülke genelinde bir kampanya başlatılması ve Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim 
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Merkezleri ile Çocuk ve Ergen Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinde hizmet 

sunumuna yönelik altyapının güçlendirilmesi. 

Alt Bileşen 2: Kaliteli birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek ve tüm 

basamaklardaki çalışmaları izlemek suretiyle, kanserin erken teşhisine yönelik etkili tarama yapılmasının 

sağlanması Bu alt-bileşen kapsamında desteklenen temel faaliyetler şu şekildedir: (i) tarama sonrası teşhis 

merkezlerinin (ikinci düzey tanı) işletilmesi ve bu merkezlerde kapasitenin iyileştirilmesi (ii) fiziki ve teknik 

altyapının geliştirilmesi suretiyle ulusal bir kanser kayıtçılık yazılımının uygulamaya konması ve sağlık 

çalışanlarının bunun kullanımı konusunda eğitilmesi; (iii) palyatif bakım konusunda kılavuzlar, standartlar 

ve eğitim modüllerinin geliştirilmesi. 

Alt Bileşen 3: Sağlık teknoloji değerlendirmesi (STD) kapsamında elde edilen sonuçları pekiştirmek 

için birinci basamak sağlık çalışanlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi ve BOH’lara ilişkin olarak daha iyi 

hizmetlerin uygulamaya konması. Bu alt-bileşen kapsamında desteklenecek temel faaliyetler şu şekildedir: 

(i) Aile Hekimliği Eğitim Programının güçlendirilmesine destek verilmesi, mevcut uzaktan eğitim sisteminin 

altyapı ve donanımının tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi ve verimlilik ve kapsamı artırmak 

amacıyla, aile hekimlerine yönelik mevcut yüz yüze eğitim modüllerinin uzaktan eğitim yaklaşımına 

uyarlanması; (ii) Aile hekimlerinin daha etkili hizmet ve daha kaliteli bakım sunmalarını sağlamak için, 

derinlemesine bir iş yükü analizi yapılması ve iş prosedürlerinin standart hale getirilmesi. 

BİLEŞEN 2: Kamu Hastanesi Yönetimi ve Operasyonlarının Etkinliğinin Artırılması 

Bu bileşen, iki büyük girişime destek verecektir: (i) teknik yardım ve uygulama desteği yoluyla hastane 

yönetimini ve operasyonlarını güçlendirecek bir program ve (ii) Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü (SYGM) ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun (TKHK) sözleşme ve tesis yönetimi 

bakımından kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle, Sağlık Yatırımları Programına destek verilmesi. Bileşen, 

TKHK’nın mikro düzeyde reformlar oluşturması ve uygulamasına yardımcı olmak amacıyla, geniş çaplı 

teknik yardım sözleşmelerini ve danışmanlık  hizmetlerini finanse edecektir. Bileşen ayrıca, özellikle IT 

ekipmanı olmak üzere, ilgili ekipmanı ve merkezi düzeyde ve tesis düzeyinde yapılan eğitimlerin önemli 

bir kısmını finanse edecektir. 

Alt Bileşen 1: Hastane yönetimi ve klinik operasyonların güçlendirilmesi. Bu alt-bileşen, dört 

farklı alanda müdahalelerde bulunmak suretiyle kamu hastanelerinin etkinliğinin artırılmasını 

amaçlamaktadır: (i) klinik mühendislik, 41(ii) ilaç ve tıbbi malzeme yönetimi, (iii) klinik bakım süreçleri ve 

(iv) idari ve finansal bilgi sistemleri. Sağlık Bakanlığı, bu dört alanının her birinde (i) kamu hastanesi 

personeline eğitim vermeyi, (ii) ulusal kılavuzlar ve sınıflandırmalar oluşturmayı, (iii) kılavuz ve 

standartların uygulanması konusunda kamu hastanesi ekiplerine destek vermeyi ve (iv) bilgi sistemlerini 

güçlendirmeyi planlamaktadır. 

Alt Bileşen 2: Sağlık tesislerine yönelik mimari ve teknik standartların getirilmesi 

Sağlık tesislerine yönelik mimari ve teknik standartların getirilmesi. Bu alt bileşen kapsamında desteklenen 

temel faaliyetler şu şekildedir: (i) çeşitli profillere sahip sağlık tesislerine yönelik (kamu hastaneleri, ağız 

 
41 Klinik mühendislik; tıbbi araç ve gereçlerin yönetimi, bakımı, onarımı ve kalibrasyonunun sağlanması anlamına gelir. 
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ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri vb.) mimari ve teknik standartların geliştirilmesi ve (ii) sağlık 

tesislerine yönelik olarak geliştirilen standartların uygulanmasının desteklenmesi. 

Alt Bileşen 3: SYGM’nin Hazine ve Kalkınma Bakanlığı dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla iş birliği 

halinde KÖİ projelerini yönetme ve idare etme ve sözleşme yönetiminin yasal, finansal, operasyonel ve 

yapısal yönlerine dair kurum içi kapasiteyi geliştirme kapasitesini güçlendirerek, SB bünyesindeki Kamu-

Özel İşbirliği (KÖİ) programı uygulama birimine teknik destek sağlanması. 

BİLEŞEN 3: Genel Sağlık Sektörü İdaresinin Etkililiğinin İyileştirilmesi 

Bu bileşen ilk iki bileşene kolaylık getirir ve uyarlanabilir program ikrazları ile sağlanan daha önceki Dünya 

Bankası desteği üzerine inşa edilecektir. Sağlık sektöründe daha fazla etkinlik ve etkililik sağlamanın kilit 

ön şartlarından biri, politika kararlarına yönelik bilgileri toplama, işleme, doğrulama ve kullanmaya ilişkin 

daha iyi bir sistem kurmaktır. Bu nedenle bu bileşen, tüm düzeylerde daha güvenilir ve konsolide veriler 

ve daha etkin, etkili ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmayı amaçlayarak SB’nin izleme ve değerlendirme 

(İ&D) kapasitesinde iyileştirmeler yapılmasının yanı sıra, SB’nin kanıt tabanlı politika oluşturma 

kapasitesinin gelişimini de desteklemektedir. Bu bileşen ayrıca, Türkiye’nin reform deneyiminin dünya 

genelinde paylaşılmasına destek verilmesini içermektedir. 

Alt Bileşen 1: İyi işleyen bir Sağlık Yönetimi Bilgi Sistemi (SYBS). Bu, SB’nin kanıt tabanlı politika 

oluşturma ve karar verme kapasitesinin artırılmasını içermektedir. Bu bileşen kapsamında desteklenecek 

temel faaliyetler şu şekildedir: i) Sağlık sektörü performans değerlendirmelerinin kurumsallaştırılması ve 

uluslararası standartlar doğrultusunda sağlık sektörü verilerinin uyumlaştırılması; (ii) sağlık verilerinin 

kalitesini iyileştirmek ve SYBS’lerin ulusal ve uluslararası düzeyde birlikte işlerliğini sağlamak üzere, ulusal 

e-sağlık standartlarının ve mevzuatının geliştirilmesi ve benimsenmesi; (iii) mevcut sistemlerden elde 

edilen güvenilir ve konsolide verilerin entegrasyonuna dayanarak, çeşitli düzeylerdeki karar alıcılar için 

bilgisayarlı karar destek sisteminin (SYBS) geliştirilmesi ve uygulanması ve (iv) sağlık hizmet sunum 

kapasitesini iyileştirmek üzere teknik denetim kapasitesinin artırılması ve kanıt tabanlı tıbbi uygulamanın 

(birinci ve ikinci basamaklarda) kullanımının yaygınlaştırılması. 

Alt Bileşen 2: Türkiye’nin Deneyimin Paylaşılması.  Bu alt bileşen kapsamında desteklenecek temel 

faaliyetler, sağlık sektöründeki deneyimlerin (ülkeye özgü analizler ve eğitimler dâhil) paylaşılmasına ve 

SDP ürünlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik bir modelin geliştirilmesini içermektedir. 

Alt Bileşen 3: Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesinde (STD) Kapasite Oluşturulması Sağlık Teknoloji 

Değerlendirmesi (STD) Kapasitesinin Geliştirilmesi. Bu alt bileşen kapsamında desteklenecek temel 

faaliyetler, STD stratejisinin ve ilgili yasal dokümanların hazırlanmasını içermektedir. 

Alt Bileşen 4: Proje Yönetimi. Proje Yönetimi. PYDB esasen; satın alma, tediye ve fidüsyer 

düzenlemeleriyle Proje kapsamında kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmenin yanı sıra Bakanlığın 

diğer birçok birimleriyle projenin koordinasyonundan sorumlu olacaktır. 

2.1. Yeniden yapılandırmanın birinci aşamasında Proje Bileşenlerine getirilen değişikliklere ilişkin 

açıklamalar  

Her bir bileşen için yapılan revizyonlar aşağıdaki gibidir:  Bunlar, eklenen veya vazgeçilen faaliyetleri ve 

bütçe ayarlamalarını içermektedir: 
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Bileşen 1 - Birincil ve İkincil Korunma Palyatif bakıma yönelik eğitim modüllerinin, rehberlerin ve 

standartların geliştirilmesi: Palyatif bakım faaliyetlerinin sorumluluğu Kamu Hastaneleri Genel 

Müdürlüğüne devredilmiştir. Dolayısıyla bu faaliyetler artık ulusal bütçe kapsamında finanse edilecektir; 

bu nedenle Proje kapsamından çıkartılacaklardır. 

Mevcut iş yükünün analiz edilmesi suretiyle aile hekimleri tarafından sağlanan hizmet sunumunun ve 

bakım kalitesinin iyileştirilmesi: SB, aile hekimlerine yönelik performansa dayalı ödeme modellerinin 

geliştirilme süreci sonuçlandırılana kadar herhangi bir iş yükü analizi yapmamaya karar vermiştir. 

Dolayısıyla bu alt bileşen kapsamında yer alan bu faaliyetten vazgeçilmiştir. 

Bileşen 2 - Kamu Hastanelerinin Yönetiminin Etkinliğinin Artırılması  

Çeşitli profillere sahip sağlık tesislerinin mimari ve teknik standartlarının geliştirilmesi: SB, sağlık 

tesislerinin mimari ve teknik standartlarını iyileştirmek için geniş kapsamlı KÖİ programının uygulaması 

çerçevesinde kazanılan deneyimlere istinat edecektir. Dolayısıyla bu faaliyetler Proje kapsamından 

çıkartılacaklardır. 

Simülasyon destekli eğitimler ve uygulamalar: Bu bileşen kapsamında; kamu hastanelerinde özellikli sağlık 

hizmeti sunumunu artırmanın yanı sıra özellikli sağlık iş gücü teminini artırmak için, eğitim merkezlerine 

yapılan yatırımların yerini, simülasyon destekli eğitim merkezleri almıştır. 

KÖİ izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması: SB, planlamadan ihaleye, yatırıma ve yönetime KÖİ 

süreçlerinin ve sözleşmelerinin takibini kolaylaştıracak yeni bir izleme ve değerlendirme sistemi için 

danışmanlık hizmetleri almayı planlamaktadır. Dolayısıyla bu alt bileşen, Projenin 2. bileşeni kapsamına 

eklenmiştir. 

Bileşen 3 - Genel Sağlık Sektörü İdaresinin Etkinliğinin Artırılması  

Tüm SB birimlerinin süreç haritalaması: SB’nin organizasyon yapısı önemli ölçüde yeniden yapılandırıldığı 

için; Strateji Geliştirme Başkanlığı, SB uygulayıcı birimlerinin iş akış diyagramlarını hazırlamak üzere yeni 

bir faaliyet başlatmıştır. Politika kararları için bilgi toplama, işleme, doğrulama ve kullanma konusunda 

daha iyi bir sistemi kurumsallaştırmak için bileşen 3'e bu faaliyet eklenmektedir. 

2.2. Yeniden yapılandırmanın ikinci aşamasında Proje Bileşenlerine getirilen değişikliklere ilişkin 

açıklamalar  

PGH Revizyonu Projenin PGH'si şu şekilde revize edilmiştir; "Bu Projenin amacı seçilen BOH’lara karşı 

birincil ve ikincil korunmanın iyileştirilmesi, kamu hastanesi yönetiminin etkinliğinin artırılması, SB’nin 

kanıta dayalı politika oluşturma kapasitesinin artırılması ve SB'nin COVID-19'un neden olduğu tehdidi 

kontrol etme ve bu tehdit ile mücadele etme kapasitesinin güçlendirilmesidir". 

Yeni Proje bileşeninin oluşturulması (Bileşen 4). Sağlık Bakanlığının Proje'ye yeni bir bileşen olarak dâhil 

edilen COVID-19'a müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi. Bu bileşen aşağıda bahsi geçen satın alma 

faaliyetlerini finanse edecektir: (i) COVID-19 tedavisi için gerekli olan farmasötikler ve ekipman; (ii) Sağlık 

Bakanlığının aşı üretim merkezi için belirli malzemeler (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü veya HSGM); (iii) 

bireysel danışmanların işe alımı ve (iv) Biyogüvenlik Seviye 4 aşı üretim personeli için eğitim faaliyetleri. 

Gerek COVID-19 salgınına müdahale kapsamında bu bileşenin zamanında yerine getirilmesini desteklemek 

gerekse de IPF Borçluları için Dünya Bankası'nın Satın Alma Düzenlemeleriyle (Temmuz 2016 tarihli, Kasım 
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2017 ve Ağustos 2018'de revizesi gerçekleşen) uyumu sağlamak üzere Bileşen 4 kapsamına dâhil etmek 

üzere belirli satın alma uygulamaları tasarlanmıştır. Yeni bileşene ilişkin satın alma düzenlemeleri, SB ve 

SB'nin bağlı kuruluşu olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) arasındaki bir çerçeve anlaşma ve 

münferit sözleşme yoluyla gerçekleştirilecektir.  

Bileşen 4'ün finansmanı için fonların yeniden tahsisi. Yeni COVID-19 bileşenine yönelik olarak kredi 

gelirlerinin ve daha önce tahsis edilmeyen kategoride bulunan tutarın yeniden tahsisi (Avro cinsinden) 

gerçekleştirilecektir.  

Kapanış tarihinin ertelenmesi. Kapanış tarihi 30 Haziran 2021'den 31 Aralık 2021'e ertelenmiştir.  Bu 

ertelenmeyle birlikte, baştaki kapanış tarihinden toplamda 18 ay olmak üzere kapanış tarihi iki defa 

ertelenmiştir.  

Projenin Sonuç Çerçevesinin revizyonu. Proje kapsamındaki bazı PGH göstergeleri ile Ara Sonuç 

göstergeleri revize edilmiştir. Bu revizyonun nedenleri, (i) Sağlık Bakanlığının 2019-2023 Stratejik 

Planı'ndaki hedeflerle bu göstergeleri uyumlu hale getirmek; (ii) göstergelerinin ölçümünü daha iyi 

yapabilmek ve belirli Proje bileşenlerinin ilerleme durumunu daha iyi yansıtabilmek; ve (iii) yeni bileşen 

kapsamındaki ilave PGH ve IR göstergelerini dâhil etmektir. 

SSGDP, Dünya Bankası'nın koruma politikaları kapsamında hazırlanmıştır. Baştaki Proje herhangi bir 

altyapı yatırımını finanse etmediği için projenin uygulama dönemindeki hizmetlerin Banka'nın koruma 

politikalarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak üzere danışmanlık hizmetleri için şartnameler 

geliştirilmiştir. Bu nedenle; İP 4.01'e göre, Proje "C" kategorisinde değerlendirilmişti. Ancak ikinci 

yeniden yapılandırma ile birlikte yeni bileşen İP 4.01'i de tetiklemekte ve projeyi "C" kategorisinden "B" 

kategorisine yükseltmektedir. 

2.3. Yeniden yapılandırmanın Üçüncü aşamasında Proje Bileşenlerine getirilen değişikliklere ilişkin 
açıklamalar  

PGH Revizyonu. PGH ve proje bileşenleri aynı kalacaktır. Sağlık Bakanlığı uygulayıcı kurum olmaya devam 
edecektir. PGH ve Ara Sonuç Göstergeleri aynı kalacak, ancak hedefler kapanış tarihindeki değişikliği 
yansıtacak şekilde revize edilecektir. 

Kapanış tarihinin uzatılması: Kapanış tarihi, Aralık 2021'den 31 Aralık 2023'e 24 ay uzatılacaktır. Bu 
uzatma ile birlikte, başlangıçtaki kapanış tarihinden toplamda 43 ay olmak üzere, kapanış tarihi üç defa 
uzatılmıştır. Uygulama takviminde ve tediye tahminlerinde değişiklikler buna göre yapılmıştır.  

Proje Bileşenleri: Bu yeniden yapılandırma kapsamında proje bileşenlerinde herhangi bir değişiklik 
yapılmayacaktır. Her bileşen kapsamında finanse edilen hedefler, bütçe tahsisleri ve faaliyetler aynı 
kalacaktır. Her bileşen kapsamında birçok faaliyet hâlihazırda tamamlanmışken; COVID-19 krizi nedeniyle 
ertelenen diğer faaliyetler, bu yeniden yapılandırma kapsamında tamamlanmaya devam etmektedir. 

2.4. Dördüncü Bileşen Kapsamındaki Alt Projelerin Açıklamaları 

Ana Projenin yeni bileşeni kapsamındaki kilit faaliyetler, (i) Ankara Aşı Üretim Merkezinin ekipmanının 
alımı ve kurulumu ile (ii) IDEA ekipmanının alımı ve kurulumudur. 

İstanbul IDEA: Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 
sınırları içerisinde bulunan IDEA'da COVID-19 pandemisi süresince aşı ve serum deneylerini yapmak için 
biri Hayvan Biyogüvenlik Seviyesi 2 (ABSL2) bir diğeri de Hayvan Biyogüvenlik Seviyesi 3 (ABSL3) olmak 
üzere iki ayrı laboratuvar kurulacaktır. İstanbul'daki laboratuvarlar IDEA'nın sorumluluğunda olacak ve 
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IDEA da doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilecektir. IDEA'daki laboratuvarlar 
hakkındaki ayrıntılar, EK VII - IDEA'daki BSL2 ve BSL3 Laboratuvarları için Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Planında verilmiştir. 

Ankara Aşı Üretim Merkezi: Sağlık Bakanlığı tarafından (i) bir aşı üretim merkezi, (ii) bir deney hayvanı 
üretim merkezi ve (iii) bir ABSL 3 seviye laboratuvar içeren bir kompleks inşa edilecektir.  

Ankara Aşı Üretim Merkezinin, aşağıdakilerden oluşan 12 ana binadan oluşması teklif edilmektedir: 

1. Deney Hayvanları Üretim/Test Binası (Akrep, Balık, Rat, Yılan, Tavşan Ve Fare) 
2. Immunserum Purifikasyon/Dolum Binası (Aşı Etiketleme Saklama ve Sevkiyat, Ampul Dolum, 

Ampul Sterilizasyon, Liofilizasyon ve Vial Kapşon, Sterilizasyon, Purifikasyon, Proses Kontrol 
Laboratuvarı) 

3. Antijen-Antiserum Diagnostik Ürün/Kalite Kontrol Laboratuvari Üretim Binasi (Canlı Virüs ve 
Bakteri Aşı Kalite Kontrol Laboratuvarları, Kuduz Aşı Kalite Kontrol Laboratuvarı, Sterilizasyon, 
Araştırma ve Biyolojik Kontrol Laboratuvarları ve diğer üniteler) 

4. Aşi - Antijen Üretim Binasi (Numune Alma, Numune Saklama/Red, Distile Su, Tetanoz-Hepatit A- 
Difteri ve Kuduz Aşısı Üretimi) 

5. İdari Bina (Depolar, Güvenlik, Yemekhane, İdari Ofis) 
6. Araştırmacı Binası 
7. Trafo Teshin Merkezi Binasi 
8. Güvenlik Binası 
9. At Deney Hayvani Üretim Binasi 
10. Küçük Baş - Kanatlı Deney Hayvanı Üretim Binası   
11. Maymun-Domuz Deney Hayvanı Üretim Binası 
12. Yem Deposu Binası 

Ankara Aşı Üretim Merkezinin inşaatı, DB ikrazı kapsamında finanse edilmeyecek olup ilgili finansman SB 
bütçesinden tertip edilecektir. Proje, Banka'nın koruma önlemleri politikaları kapsamında yürütülürken; 
COVID-19 şablonuna uygun olarak Banka'nın yeni ÇSÇ'sinden dahil edilen Paydaş Katılım Planı gibi önemli 
unsurlar bulunmaktadır. Bu nedenle; Ankara Aşı Üretim Merkezi için ÇSED İş Tanımı, Dünya Bankası'nın 
Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) doğrultusunda geliştirilmiştir. Ankara Aşı Üretim Merkezinin inşası ve 
işletilmesine ilişkin çevresel ve sosyal risklerin, yukarıda belirtildiği üzere, Dünya Bankası ÇSÇ belgesi 
uyarınca "Önemli" riskli olarak sınıflandırılması önerilmektedir. Bu nedenle, Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Planı (ÇSYP), Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) (ÇSED çalışmaları sırasında belirlenecektir) ve Paydaş 
katılım Planı (PKP) ile alt yönetim planları dâhil olmak üzere Bankanın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi ve 
Türkiye mevzuatları uyarınca, ayrıntılı bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) yapılması 
gerekmektedir.  

İkinci yeniden yapılandırma kapsamında, İP 4.01 işletilmiştir. Ancak, Ankara Aşı Merkezi’nin ilişkili 

tesislerinin mevcut arazi kullanımı ve potansiyel arazi edinimi üzerindeki yatırım etkileri nedeniyle, 

Banka'nın Gönülsüz Yeniden Yerleşime ilişkin işletme politikası (OP 4.12) ve Doğal Habitatlara ilişkin 

operasyonel politikası (OP 4.04 ) da tetiklenmiştir. Ankara'da inşa edilecek olan aşı üretim merkezi, proje 

kapsamında finanse edilmeyecektir ama bu merkezdeki ekipmanlar yeniden yapılandırma kapsamındaki 

finansman ile ve Sağlık Bakanlığının idaresindeki ulusal bütçe fonundan sağlanacaktır. Bu nedenle de bu 

merkez, bağlı tesis olarak değerlendirilmektedir. 

İstanbul'da yer alan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine yönelik Proje ile ikinci bir aşı merkezi finanse 

edilecektir. Hiçbir inşaat faaliyeti yapılmayacak, bunun yerine yenileme ve kurulum faaliyetleri yapılacaktır. 
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3. Paydaşların tanımlanması ve analizi  
Proje paydaşları aşağıdaki şekilde tanımlanan bireyler gruplar veya diğer oluşumlardır: 

(i) Projeden doğrudan veya dolaylı olarak, olumlu veya olumsuz etkilenen veya etkilenme 
ihtimali olanlar (‘etkilenen taraflar’ olarak da bilinmektedirler); ve  

(ii) Proje kapsamında çıkarları olanlar olabilir (‘ilgili taraflar’). Bu kapsama Proje kapsamında 
çıkarları etkilenebilecek veya herhangi bir şekilde Proje çıktılarını etkileyebilecek bireyler ve 
gruplar dâhildir. 

 

Proje geliştirme süreci boyunca paydaşlarla iş birliği kurup müzakerede bulunmak, sıklıkla ilgili gruplarda 

paydaş grubunun yasal temsilcisi olarak hareket eden kişilerin belirlenmesini gerektirmektedir. Örneğin, 

diğer grup üyeleri tarafından Proje ile etkileşim sürecinde grupların çıkarlarını savunmakla görevlendirilen 

bireyler. Topluluk temsilcileri, yerel bağlamlar hakkında faydalı bilgiler sağlayabilir ve Proje ile ilgili 

bilgilerin yayılması için ana kanallar olarak hareket edebilirler. Ayrıca, Proje ile hedeflenen topluluklar ve 

kurulan ağlar arasında birincil iletişim / irtibat noktası görevi görebilirler. Paydaş temsilcilerinin 

doğrulanması (yani temsil ettikleri topluluğun gerçek savunucuları olduklarının ve meşruiyetlerinin teyit 

edilmesi süreci), topluluk paydaşlarıyla temas kurmak adına önem arz eden bir konudur. Belirlenen 

paydaşların farklı ihtiyaçlarına bağlı olarak topluluk temsilcilerinin meşruiyeti, korona virüsün (COVID-19) 

bulaşmasını önleme ihtiyacı göz önünde bulundurularak ve uygun ve etkili teknikler kullanılarak 

topluluğun rastgele bir üyesi seçilerek kontrol edilip doğrulanabilir. 

İyi uygulama yaklaşımlarını kullanabilmek için Projede paydaş katılımına yönelik aşağıdaki ilkeler 

uygulanacaktır: 

• Açıklık ve yaşam döngüsü yaklaşımı: Proje kapsamında kamuoyuyla istişareler, projenin tüm yaşam 
döngüsü boyunca, açık bir şekilde, manipülasyon, müdahale, baskı, ayrımcılık ve gözdağı içermeyen bir 
şekilde gerçekleştirilecektir; 

• Bilgiye dayalı katılım ve geri bildirim: Bilgiler, tüm paydaşlara ve paydaşlar arasında uygun olacak şekilde 
sağlanacak ve yaygınlaştırılacaktır; paydaşların geri bildirimlerinin iletilmesi, görüş ve endişelerinin 
analizi ve bunların ele alınmasına ilişkin fırsatlar sağlanacaktır. 

• Kapsayıcılık ve duyarlılık: Paydaş belirleme, daha iyi bir iletişimin desteklenmesi ve etkili ilişkilerin inşası 
için gerçekleştirilmektedir. Projelere katılım süreci kapsayıcıdır. Tüm paydaşların mevcut koşulların 
imkân verdiği ölçüde istişare sürecine katılımları teşvik edilmektedir. Tüm paydaşlara bilgiye eşit erişim 
hakkı tanınmaktadır. Paydaşların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olma da katılım yöntemlerinin seçiminin 
altında yatan temel ilkedir.  

 

3.1. Tarafların Tanımlanması 

Etkili ve kişiye özel katılım amacıyla, teklif edilen projenin paydaşları aşağıdaki temel kategorilere 

ayrılabilir: 

1. Etkilenen Taraflar –Proje tarafından doğrudan etkilenen (fiilen veya potansiyel olarak) ve/veya 
proje ile bağlantılı olarak değişime en yatkın olarak belirlenen ve etki ve önem belirleme ve 
hafifletme ve yönetim tedbirleri konusunda karar almaya yakinen dâhil olması gereken Proje Etki 
Alanında (PEA) bulunan kişiler, gruplar ve diğer oluşumlardır. 
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2. Diğer İlgili Taraflar – Proje tarafından doğrudan etkilenmeyen fakat çıkarlarının projeden 
etkileneceğini düşünen veya algılayan ve/veya projeyi veya projenin uygulama sürecini bir şekilde 
etkileyebilecek kişiler/gruplar/oluşumlardır. 

3. Hassas Gruplar – Hassas konumlarından dolayı proje(ler)den orantısız bir şekilde etkilenebilecek 
veya diğer gruplara kıyasla daha fazla dezavantajlı konuma düşebilecek ve projeyle bağlantılı olan 
istişare ve karar alma süreçlerinde eşit şekilde temsil edilmelerini sağlamak üzere özel katılım 
çabalarına ihtiyaç duyabilecek kişilerdir. 

Tablo 5: Paydaş Tespiti ve Analizi 

Etkilenen Taraflar Diğer İlgili Taraflar Hassas Gruplar 

- Hastanelerdeki, COVID-19 ile 

enfekte olmuş kişiler ve aileleri 

& akrabaları 

- Karantina/izolasyon 

merkezlerindeki kişiler ve bu 

kişilerin aileleri ve akrabaları 

- Karantina/izolasyon 

merkezlerindeki, 

hastanelerdeki, tanı 

laboratuvarlarındaki çalışanlar 

- Proje kapsamında planlanan 

karantina/izolasyon 

merkezlerinin, hastanelerin, 

laboratuvarların yakınında 

bulunan topluluklar 

- Kamu/özel sağlık çalışanları 

(Doktorlar, Hemşireler, Halk 

Sağlığı Müfettişleri, Ebeler, 

laboratuvar 

teknisyenleri/personeli) ve acil 

durum personeli  

- Tıbbi tesislerdeki ve test 

merkezlerindeki personel ve de 

müdahaleye dâhil olan halk 

sağlığı kurumları  

- Ceza infaz kurumları / tutuk 

evleri ve de güvenlik hizmetleri 

personeli 

- COVID-19’a yakalanma riski 

olan kişiler (örn. ülkeye geri 

dönen hacılar, mülteciler ve 

göçmenler, geçici barınma 

merkezlerindeki (mülteci 

kampları) personel, sağlık 

- Topluluk temelli kuruluşlar, 

ulusal sivil toplum grupları ve 

STK'lar vb. 

- Projenin daha geniş kapsamlı 

tedarik zincirine dâhil olan mal 

ve hizmet sağlayıcıları 

- Düzenleyici kurumlar 

(örneğin, Cumhurbaşkanlığı, 

İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri 

Başkanlığı, Tarım ve Orman 

Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 

Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, 

İl Konseyleri, İlçe ve Belediye 

Konseyleri vb. 

- Sosyal medya ve Devletin 

Bilgilendirme Organı dâhil, 

medya ve diğer ilgi grupları 

- Ulusal ve uluslararası sağlık 

kuruluşları/dernekleri (örneğin, 

Türk Tabipleri Birliği, TTB 

Uzmanlık Dernekleri, Halk 

Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk 

Klinik Mikrobiyoloji ve 

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, 

Türk Toraks Derneği ve Türk 

Yoğun Bakım Derneği, Kızılay 

Derneği, DSÖ, Küresel Fon 

- Diğer bağış kuruluşları (ADB, 

EBRD, IsDB, KfW, USAID ve GIZ); 

- Yaşlılar ve kronik hastalıkları 

ve önceden mevcut 

rahatsızlıkları olan insanlar 

- Engelli bireyler 

- Hamileler, bebekler ve 

çocuklar 

- Mülteciler, göçmenler, 

Türkçesi sınırlı olan vatandaşlar 

- Yoksulluk sınırının altında 

yaşayan insanlar  

- İşsizler ve evsizler 

- Evin reisinin kadın olduğu 

haneler ve/veya çocukları yasal 

sorumluluk yaşının altında olan 

bekâr anneler; 

- Düşük gelirli geniş aileler; 

- Yetimhaneler, yaşlı ve çocuk 

bakımevleri ve diğer bakım 

kuruluşlarının personeli ve 

buralarda kalanlar ve de özel 

hizmet sağlayıcıları; 

- Aile içi şiddet riski altında olan 

insanlar. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Directorate_of_Religious_Affairs
https://en.wikipedia.org/wiki/Directorate_of_Religious_Affairs
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_Medical_Association
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turistleri ve diğer turistler, tur 

rehberleri, oteller ve 

personelleri, enfekte olmuş 

kişilerin iş arkadaşları, vaka 

tespit edilen alanlarda ikamet 

eden kişiler) 

- Sağlık Bakanlığı; Türkiye Sağlık 

Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB); 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumu (TİTCK);  

- İl, İlçe ve Belediye idareleri  

- Belediye Meclisleri, Belediye 

atık toplama ve bertaraf 

çalışanları  

- Sağlık Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü, Sağlık Afet 

Koordinasyon Merkezi (SAKOM) 

yetkilileri, 

- Eğitim kurumlarının personeli 

ve öğrencileri (okul öncesi 

eğitimden yükseköğretime 

kadar) 

- Yetimhaneler, yaşlı ve çocuk 

bakımevleri ve diğer bakım 

kuruluşlarında çalışan personel 

ve buralarda kalanlar ve de özel 

hizmet sağlayıcıları; 

- Şüpheli vakaları aramak ve 

karantinaya almak için 

görevlendirilenler başta olmak 

üzere, Havayolu ve sınır kontrol 

personeli, emniyet yetkilileri ve 

personeli (örneğin, Polis, Ordu, 

Deniz Kuvvetleri, Hava 

Kuvvetleri vb.). 

- Diğer kamu yetkilileri (örneğin, 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

Savunma Bakanlığı vb.) 

- İlgili uluslararası STK'lar, 

Diplomatik misyon ve BM 

ajansları (özellikle UNICEF, DSÖ, 

AB, ikili ajanslar ve diğerleri 

- Akademisyenler  

- Özel Sektör  

- Virüs nedeniyle kapanan 

okullar, üniversiteler ve diğer 

eğitim kurumları 

- Camiler, kiliseler ve diğer dini 

kuruluşlar  

- Taşımacılık çalışanları (örn. 

taksi sürücüler) 

- Uluslararası bağlantıları olan 

işletmeler. 
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4. Paydaş Katılım Programı  

4.1. Projenin hazırlanması esnasında gerçekleştirilen paydaş katılımının özeti 

Bu faaliyetin yapısı ve COVID-19’un yayılma dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda projenin hazırlık 

aşamasındaki istişareler ilgili hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları, hastane yöneticileri ve sağlık 

sektöründe faaliyet gösteren kurumlardan diğer kişiler ile sınırlıdır. Proje kapsamında hazırlanan işbu 

Paydaş Katılım Planı, nihai hale getirilmeden önce açıklanmış ve istişare edilmiştir. Proje, PKP’ye dâhil olan 

eylemleri uygulamaya yönelik önemli kaynakları içermektedir. Bahsi geçen eylemlerin daha detaylı bir 

dökümü, söz konusu PKP’nin güncellenmesinin bir parçası olarak proje yürürlük tarihinden sonra 30 gün 

içerisinde hazırlanacaktır. PKP gereken şekilde proje uygulama dönemi boyunca sürekli olarak 

güncellenecektir. 

4.2. Proje paydaş katılım ihtiyaçlarının ve yöntemlerinin, araçlarının ve 

tekniklerinin özeti 

Projenin etkinliği açısından güçlü vatandaş ve toplum katılımı ön koşuldur. Proje kapsamındaki paydaş 

katılımı iki cephede gerçekleştirilecektir: (i) proje döngüsü boyunca proje hakkındaki endişeleri, geri 

bildirimleri ve şikâyetleri ile projeyle ilgili her türlü faaliyet dâhil olmak üzere bilgilendirme amacıyla 

paydaşlarla istişarelerde bulunmak ve PKP aracılığıyla projenin tasarım ve uygulamasını geliştirmek ve (ii) 

proje tasarımının bir parçası olarak toplulukları COVID-19 riskleri konusunda duyarlı hale getirmek için 

farkındalık artırıcı faaliyetler.  

Paydaşlarla proje tasarımı, faaliyetleri ve uygulama düzenlemeleri vb. ile ilgili istişareler açısından, 

yukarıda belirtilen proje yürürlük tarihinden sonraki 30 gün içinde ve gerektiğinde proje uygulama süresi 

boyunca sürekli güncellenmesi beklenen gözden geçirilmiş PKP aşağıdakileri açık bir şekilde ortaya 

koyacaktır: 

- İstişare edilecek Paydaş türü 

- Öngörülen Sorunlar ve İlgi Alanları 

- Katılım Aşamaları 

- Katılım Yöntemleri  

- Önerilen İletişim Yöntemleri 

- Bilgi Paylaşımı 

- Sorumlu makam/kurum 

Gelişen durumla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin resmi toplantılar, toplantılar ve insanların 

hareketi üzerinde katı kısıtlamalar uygulamak amacıyla önlemler alması nedeniyle halkın geneli özellikle 

sosyal etkileşimler yoluyla bulaşma riskleri konusunda daha fazla endişe duyar hale gelmiştir. Bu nedenle, 

virüsün yayılımını azaltmak için yerel yasalara, politikalara ve yeni sosyal normlara uygun olarak istişareleri 

ve paydaş katılımını yönetmek için alternatif yollar benimsenecektir.  
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Paydaş katılımı için uygulanacak olan bu alternatif yaklaşımlar şunları içerecektir: daha küçük toplantılara 

izin verildiği takdirde küçük gruplar halinde istişarelerde bulunmak, aksi takdirde çevrimiçi kanallar 

(örneğin webex, skype vb.) aracılığıyla toplantı yapmak için makul çaba sarf etmek; iletişim araçlarını 

çeşitlendirmek ve sosyal medyaya, sohbet gruplarına, özel çevrimiçi platformlara ve mobil uygulamalara 

(ör. Facebook, Twitter, WhatsApp grupları, proje web bağlantıları/web siteleri vb.) güvenmek; paydaşların 

çevrimiçi kanallara erişimi olmadığında veya paydaşlar bunları sık kullanmadığında kamuya açık duyurular 

gibi geleneksel iletişim kanallarını kullanmak.   

Paydaş katılımı tüm proje süresince gerçekleştirilecek ve kadınlar, mülteciler, gençler, yaşlılar, aile reisinin 

kadın olduğu haneler gibi yoksul ve hassas gruplara özellikle dikkat edilecektir. Dilsel çeşitlilik göz önüne 

alınarak dil tercihleri de düşünülmüştür. Geri bildirimi ortaya koymak, kayıt altına almak ve uygun şekilde 

ele almak için tüm çabalar gösterilecektir. 

Tablo 6: Paydaş İstişare Planı 

Proje 

aşaması 

İstişare konusu / mesaj Kullanılan yöntem  Hedef paydaşlar  Sorumluluklar  

Hazırlık  • Projenin ihtiyacı 

• Planlanan faaliyetler 

• Ç&S ilkeler, Çevre ve 

sosyal risk ve etki 

yönetimi, 

• Proje için hazırlanan 

Ç&S planları: şikâyet 

mekanizmalarının 

yanı sıra çalışma 

koşullarını, sağlık 

sektöründeki 

çalışanların sağlığını 

ve güvenliğini ele 

almaya yönelik, 

Hastaneler İçin Atık 

Yönetim Planı 

(HAYP) ve Paydaş 

Katılım Planı (PKP) 

• Şikâyet 

mekanizmaları (ŞM) 

• Sağlık ve Güvenlik 

etkileri 

• ÇSYÇ ve Proje ile 

ilgili İSG 

düzenlemeleri 

• Telefon görüşmeleri, 

SMS, e-postalar, birebir 

toplantılar 

• Sosyal mesafe ihtiyacını 

dikkate almak için uygun 

düzenlemeler yapılacaktır 

(sesli-görsel 

materyallerin, telefon 

görüşmeleri, SMS, e-

posta vb. teknolojilerin 

kullanımı) 

• Yerel düzeyde 

ilgili kurumlardan 

hükümet 

yetkilileri 

• Sağlık kuruluşları 

• Sağlık çalışanları 

ve uzmanları 

• Etkilenen bireyler 

ve aileleri 

• Hassas gruplar 

• PYDB 

• Çevre 

uzmanı ve 

Sosyal 

uzman 
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• Ulusal Acil Durum 

Planı 

Uygulama  • Proje kapsamı ve 

devam eden 

faaliyetler 

• PKP ve proje ile ilgili 

şikâyet 

mekanizmaları 

• ÇSYÇ'de ele alınan 

kamu ve sağlık 

çalışanlarının sağlığı 

ve güvenliği 

• Çalışanların 

şikâyetlerine ilişkin 

düzenlemeler 

• WMPH kapsamında 

çevre ile ilgili 

endişeler 

• ÇSYÇ ve Proje ile 

ilgili İSG 

düzenlemeleri 

• Ulusal Acil Durum 

Planı 

• Eğitimler ve çalıştaylar 

• Türkçe ve diğer dillerdeki 

(gerekirse Arapça, Farsça) 

broşürler, el ilanları, web 

sitesi vb. ile bilgilerin 

açıklanması 

• Belediyelerde ve sağlık 

tesislerinde danışma 

bankoları 

• Yerel yönetim ofislerinde 

ve sağlık tesislerinde 

mülteciler/göçmenler için 

gereken şekilde çeviri 

imkânı sunan danışma 

bankoları 

• Sosyal mesafe ihtiyacını 

dikkate almak için uygun 

düzenlemeler yapılacaktır 

(sesli-görsel 

materyallerin, telefon 

görüşmeleri, SMS, e-

posta vb. teknolojilerin 

kullanımı) Etkilenen 

belediyelerde/muhitlerde 

halka açık toplantılar 

• Yerel düzeyde 

ilgili kurumlardan 

hükümet 

yetkilileri 

• Sağlık kuruluşları 

• Sağlık çalışanları 

ve uzmanları 

• Etkilenen bireyler 

ve aileleri 

• Yerel topluluklar 

• Hassas gruplar 

 

• Çevre 

uzmanı ve 

Sosyal 

uzman 

• PYDB 

 

4.3. Paydaş Katılım Planı  

Yukarıda belirtildiği gibi, paydaş katılımı şunları kapsayacaktır: (i) paydaşların endişelerini, geri 

bildirimlerini ve şikâyetlerini dinlemek de dâhil olmak üzere, paydaşları projeye ilişkin bilgilendirmek için 

tüm proje döngüsü boyunca onlarla gerçekleştirilecek istişareler, (ii) risk altındaki nüfusu ve genel halkı 

COVID-19 risklerine karşı duyarlı hale getirmek için yukarıdaki paydaşların farkındalık arttırma 

faaliyetlerini üstlenmeleri konusundaki dikkat ve bağlılıklarını arttırmaya yönelik bilgi ve iletişim 

faaliyetleri.  

Tablo 7: Paydaş İhtiyaçlarının ve Önerilen Bildirim Araçlarının Özeti 

Paydaş grubu  Kilit özellikler  Beklentiler 

Özel iletişim 

ihtiyaçları (erişebilirlik, 

büyük fontlu baskı, 

çocuk bakımı, gün 

içerisinde toplantı) 

Dil 

ihtiyaçları  

Katılım yöntemi 

(e-posta, 

telefon, radyo, 

mektup) 

Etkilenen Taraflar 
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Paydaş grubu  Kilit özellikler  Beklentiler 

Özel iletişim 

ihtiyaçları (erişebilirlik, 

büyük fontlu baskı, 

çocuk bakımı, gün 

içerisinde toplantı) 

Dil 

ihtiyaçları  

Katılım yöntemi 

(e-posta, 

telefon, radyo, 

mektup) 

COVID-19’a 

yakalanan kişiler; 

 

COVID-19’dan çok 

sayıda insan 

etkilenmiştir. 

Enfeksiyonu 

yayabilecekleri için 

Yüksek Risktir 

Hastanelerde tıbbi 

muayene ve tedavi 

Gün içerisinde telefon 

görüşmeleri, telefon 

mesajları ve e-postalar  

Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça,  

Farsça ve 

İngilizce gibi 

diğer diller   

SMS ve mesaj, 

TV, radyo, 

telefon 

COVID-19 

karantinasındaki 

kişiler;  

 

Farklı milletlerden 

çeşitli kişiler 

toplumdan izole 

edilmiştir.  

Psiko-sosyal destek 

gerektiren Yüksek 

Risk 

Karantina tesislerinde 

kalmak için elverişli 

koşullar 

Bulaşma, öz bakım, 

riskler/komplikasyonlar 

hakkında gün içerisinde 

istişareler  

Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça,  

Farsça ve 

İngilizce gibi 

diğer diller   

SMS ve mesaj, 

telefon 

COVID-19 bulaşan 

kişilerin yakınları; 

 

Öfkeli aile üyeleri ve 

farkındalık sahibi 

olmayan bakım 

verenler.  

Eksiksiz 

bilgilendirme 

gerektiren Orta 

Dereceli Risk. 

Büyük fontlu çıktılar ve 

bilgilendirmeler, sağlık 

çalışanlarından özel 

talimatlar, el hijyeni ve 

KKD  

Bulaşmayı önlemek için 

sağlık çalışanlarından 

özel talimatlar   

Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça,  

Farsça ve 

İngilizce gibi 

diğer diller   

Telefon  

COVID-19 

karantinasındaki 

kişilerin yakınları 

Korkmuş aile üyeleri 

ve etraftaki endişeli 

kişiler. 

Düşük Risk. Kaygılı 

ve sonraki adımları 

planlamalı 

Öz bakım ve sosyal mesafe 

ile ilgili güvenilir bilgiler ve 

eğitici materyaller 

Bilgilendirici ve eğitici 

materyaller 

Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça,  

Farsça ve 

İngilizce gibi 

diğer diller   

Sosyal medya 

grup 

paylaşımları, 

telefon 

görüşmeleri, e-

postalar  

Laboratuvarlara, 

karantina 

merkezlerine ve 

tarama noktalarına 

komşu topluluklar 

Yerel toplulukların 

endişeli sakinleri ve 

yerel 

kuruluşların/bağlı 

kuruluşların 

çalışanları. 

Eksiksiz 

bilgilendirme 

gerektiren Orta 

Dereceli Risk. 

Farkındalık artırma, atık 

yönetim tedbirleri, el 

hijyeni ve KKD;  

Salgınları önlemek için 

küçük çocuklu ebeveynler 

için özel oturumlar 

Yerel topluluk liderleri 

ile gün içerisinde 

telefon görüşmeleri, 

broşürlerin dağıtılması 

Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça,  

Farsça ve 

İngilizce gibi 

diğer diller   

Bilgi panoları  

COVID-19 riski 

altında olan kişiler  

Cesareti kırılan 65 

yaş üstü yaşlılar; 

AIDS/HIV ile 

şüpheyle yaşayan 

kişiler; diyabet ve 

kalp rahatsızlığı gibi 

kronik hastalığı olan 

kişiler; sınır 

topluluklara seyahat 

edenler ve bu 

Kronik hastalığı olan 

kişilere davranışsal 

talimatlar, HIV/AIDS pozitif 

kişiler için geçici 

destekleyici tedavi, ekstra 

kişisel güvenliğe ilişkin 

talimatlar, farkındalık 

artırmaya yönelik 

kampanyalar, el hijyeni ve 

KKD 

Yakınları ile gün 

içerisinde telefon 

görüşmeleri, acil 

yardım iletişim 

numaralarının telefon 

mesajları, erişilebilirlik 

sorunları 

Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça,  

Farsça ve 

İngilizce gibi 

diğer diller   

Sağlık çalışanları 

ile istişareler ve 

mevcut acil 

durum 

iletişimleri, 

telefonlar ve 

ilanlar 
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Paydaş grubu  Kilit özellikler  Beklentiler 

Özel iletişim 

ihtiyaçları (erişebilirlik, 

büyük fontlu baskı, 

çocuk bakımı, gün 

içerisinde toplantı) 

Dil 

ihtiyaçları  

Katılım yöntemi 

(e-posta, 

telefon, radyo, 

mektup) 

toplulukların 

sakinleri. 

Düşük Risk. Tam 

farkındalık. 

Halk sağlığı 

çalışanları  

 

Hazırlıksız 

yöneticiler, 

doktorlar, 

hemşireler, 

laboratuvar 

asistanları, 

temizlikçiler 

Yüksek Riskler. 

İş sağlığı ve güvenliği 

tedbirleri, KKD, uygulamalı 

eğitim programları, 

enfeksiyon kontrol ve risk 

yönetim planlaması  

Gün içerisinde 

uygulamalı 

simülasyonlar, 

tükenmişlik sendromu  

Türkçe  Eğitimler  

Tıbbi atık toplama 

ve bertaraf 

çalışanları; 

 

Hemşireler, 

temizlikçiler, 

hastane çöp 

fırınlarının 

çalışanları, topluluk 

ya da kırsal sağlık 

evlerindeki atık imha 

& transfer 

çalışanları.  

Yüksek Risk. 

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) 

tedbirleri, eğitim, KKD, atık 

yönetim planları, kırsal 

sağlık tesisleri için güvenli 

atık transfer araçları 

Gün içerisinde eğitim 

ve kılavuzluk  

Türkçe   Yazılı talimatlar, 

eğitim 

Marketler, 

süpermarketler 

gibi halka açık 

büyük yerlerin 

çalışanları 

Yöneticiler, satış 

personeli, pazarlama 

uzmanları, 

çalışanlar, kasiyerler, 

güvenlik görevlileri 

İSG tedbirleri, el hijyeni ve 

KKD, sosyal mesafe gibi 

ekstra güvenlik tedbirleri  

İş yerlerinde ekstra 

güvenlik tedbirlerine 

ilişkin broşürlerin 

dağıtılması 

Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça gibi 

diğer diller   

Çevresel ve 

Sosyal Standart 

Uzmanlarından 

(SSES) yazılı 

talimatlar, İSG 

eğitimi, sosyal 

medya 

platformları 

Havalimanlarındaki 

giriş noktası 

personeli ve sınır 

kontrol personeli 

Çok sayıda kişiyle ön 

saflarda çalışan 

yüksek risk altındaki 

çalışanlar 

Yüksek Risk. 

Acil risk yönetimi 

becerileri, daha iyi çalışma 

koşulları, el hijyeni ve KKD 

Acil risk yönetimi 

becerileri, sevk 

mekanizmaları ve bu 

mekanizmalara ait 

eylemlerin algoritması 

hakkında bilgi 

Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça,  

Farsça ve 

İngilizce gibi 

diğer diller   

Ekstra İSG 

eğitimleri, 

mektuplar 

Havayolları ve 

diğer uluslararası 

taşımacılık 

işletmeleri 

 

Büyük ve çeşitli 

gruplardan oluşan 

personel 

Yüksek Risk. 

Seyahat yasakları ve uygun 

zamanda alınacak tedbirler 

ile ilgili zamanında yapılan 

bildirimler; artan güvenlik 

tedbirleri; personel için 

ekstra İSG ve ilk yardım 

eğitimleri  

Seyahat yasakları ve 

uygun zamanda 

alınacak tedbirler ile 

ilgili zamanında yapılan 

bildirimler; artan 

güvenlik tedbirleri; 

personel için ekstra İSG 

ve ilk yardım eğitimleri  

Türkçe, 

İngilizce 

Mektuplar, e-

postalar ve 

Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı, 

hava yolu, tren 

ve otobüs şirketi 

web sitelerinde 

yayınlanan uyarı 

bildirimleri 

Diğer ilgili taraflar (Riskler, Düşük Risk ilâ Orta Risk düzeyindedir) 
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Paydaş grubu  Kilit özellikler  Beklentiler 

Özel iletişim 

ihtiyaçları (erişebilirlik, 

büyük fontlu baskı, 

çocuk bakımı, gün 

içerisinde toplantı) 

Dil 

ihtiyaçları  

Katılım yöntemi 

(e-posta, 

telefon, radyo, 

mektup) 

SB ve il & taşra 

birimleri 

 

Proje için uygulayıcı 

kuruluş ve 

koordinasyon birimi 

Acil müdahale ihtiyaçları 

(tıbbi malzemeler, 

ekipman, personelin 

hazırlıklı olması için 

kapasite geliştirme, kaliteli 

laboratuvarlar, geliştirilmiş 

karantina merkezleri ve 

tarama noktaları, yeterli 

KKD; etkili topluluk katılımı 

ve sosyal yardım) için 

finansman gerekmektedir 

Ulusal pandemi planı 

doğrultusunda 

güncellenecek ve 

uygulanacak olan PKP, 

çeşitli paydaş katılım 

faaliyetlerinin etkin 

koordinasyonu 

Türkçe  Mektuplar, 

toplantılar, e-

postalar, video 

konferanslar 

Kitle iletişim 

araçları ve 

gazeteciler 

Ulusal, bölgesel ve 

yerel gazeteler, 

çevrim içi haber 

kuruluşları, yerel ve 

ulusal TV kanalları 

COVID-19 ile ilgili acil 

müdahale prosedürlerinin 

basında yer almasını 

sağlayacak bilgi ve 

tekniklerin geliştirilmesine 

yönelik eğitim 

COVID-19 ile ilgili acil 

müdahale 

prosedürlerinin 

basında yer almasını 

sağlayacak bilgi ve 

tekniklerin 

geliştirilmesine yönelik 

eğitim 

Türkçe  e-postalar, 

sosyal medya 

platformları, web 

siteler 

Sivil toplum 

kuruluşları 

Çevresel ve 

sosyoekonomik 

çıkarlar gözeten ve 

projenin ortağı 

olabilecek, bölgesel, 

ulusal ve yerel 

düzeylerdeki kâr 

amacı gütmeyen 

kuruluşlar 

Acil müdahale 

prosedürlerine katkıda 

bulunmak için donör 

finansmanı  

Sosyal yardım ve acil 

müdahale 

prosedürlerine katkıda 

bulunmak için donör 

finansmanı  

Türkçe e-postalar, 

sosyal medya 

platformları, web 

siteler 

Sosyal medya 

platformu 

kullanıcıları; 

 

Facebook, 

Instagram, Twitter 

vb. kullanıcıları, aktif 

internet kullanıcıları 

Güvenilir bilgi kaynakları, 

ülkenin COVID-19 ile ilgili 

gerçek güncel durumu 

hakkında zamanında 

yapılan güncellemeler, 

yanlış bilgilerin ve asılsız 

haberlerin nasıl 

filtreleneceği hakkında 

çevrim içi bilgiler  

7/24 iletişim, güvenilir 

kaynaklardan 

zamanında edinilen 

bilgiler  

 

Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça,  

Farsça, 

İngilizce gibi 

diğer ilgili 

diller   

Oluşturulacak ve 

sürdürülecek 

sosyal medya 

platformları ve 

grupları, COVID-

19 özel web 

sayfaları 

Diğer ulusal ve 

uluslararası sağlık 

kuruluşları, 

kalkınma donörleri 

& ortakları 

Kızılay Derneği, DSÖ, 

GIZ, Küresel Fon, 

UNICEF, UNDP, 

USAID, AKB, EBRD, 

İKB, AB 

Tekrara düşmeyi önlemek 

için sıklıkla düzenlenen 

donör koordinasyon 

toplantıları, donör 

faaliyetlerinin 

haritalandırılması, 

donörler tarafından 

finanse edilen yatırımlar 

arasındaki sinerji  

Tekrara düşmeyi 

önlemek için sıklıkla 

düzenlenen donör 

koordinasyon 

toplantıları, donör 

faaliyetlerinin 

haritalandırılması, 

donörler tarafından 

finanse edilen 

yatırımlar arasındaki 

sinerji  

İngilizce Mektuplar, 

Çeşitli İletişim 

Kanalı (DCC) 

toplantıları, e-

postalar, video 

konferanslar, 

liste sunucuları 
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Paydaş grubu  Kilit özellikler  Beklentiler 

Özel iletişim 

ihtiyaçları (erişebilirlik, 

büyük fontlu baskı, 

çocuk bakımı, gün 

içerisinde toplantı) 

Dil 

ihtiyaçları  

Katılım yöntemi 

(e-posta, 

telefon, radyo, 

mektup) 

Genel kamuoyu 

 

Kentsel kesim, kırsal 

kesim ve kent 

çevresinde yaşayan 

mukimler, 

gurbetçiler ve 

gurbetçilerin ülkede 

ikamet eden aile 

fertleri 

Asılsız dedikoduların 

yayılmasını ve paniği 

azaltmak için mevcut 

durum hakkında 

güncellenmiş ve güvenilir 

bilgiler 

Gün içerisinde iletişim, 

çeşitli iletişim kanalları, 

kolay anlaşılır ipuçları, 

büyük çıktılar 

Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça,  

Farsça, 

İngilizce gibi 

diğer ilgili 

diller   

Kitle iletişim 

araçları, SMS 

mesajlaşma, bilgi 

panoları, sosyal 

medya, SB web 

sitesi ve yardım 

hatları 

Hassas ve dezavantajlı gruplar (Riskler Önemli düzeydedir) 

Emekli yaşlılar ve 

engelliler 

Evde kalan 65 yaş 

üstü kişiler, 

çalışamayacak 

durumda olanlar, 

fiziksel ve zihinsel 

engelliler 

Sosyal hizmet görevlileri 

tarafından sağlanan 

ekonomik ve sosyal destek 

ve anlık ödemeler, ev 

tabanlı aile hekimi 

konsültasyonları 

Gün içerisinde iletişim, 

erişilebilirlik sorunları, 

sosyal hizmet görevlisi 

desteği 

Türkçe Sosyal hizmet 

görevlileri 

tarafından 

sıklıkla 

gerçekleştirilen 

ev ziyaretleri, 

mahalle kurulu 

Hamileler, 

bebekler ve 

çocuklar; 

 

Üreme çağındaki 

kadınlar, 0-18 aylık 

bebekler, bağışıklık 

sistemi zayıf olan 

çocuklar 

Aile hekimleri tarafından 

sıklıkla gerçekleştirilen 

sağlık kontrolleri, hastane 

hizmetlerine ücretsiz 

erişim ve laboratuvarlarda 

ücretsiz test 

Gün içerisinde iletişim, 

toplantılar esnasında 

çocuk bakım desteği 

Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça,  

Farsça, 

İngilizce gibi 

diğer ilgili 

diller 

Topluluk liderleri, 

mahalle kurulu, 

aile hekimleri, 

kadın dernekleri 

Evin reisinin kadın 

olduğu haneler 

ve/veya çocukları 

yasal sorumluluk 

yaşının altında 

olan bekâr 

anneler; 

Bekâr anneler; 

boşanmış, dul, terk 

edilmiş kadınlar 

Önleme ve tedavi 

masraflarını karşılamak 

için ekonomik destek, 

ücretsiz hastane 

hizmetlerine ve 

laboratuvarlarda ücretsiz 

testlere erişim 

Gün içerisinde iletişim, 

çocuk bakım desteği 

Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça,  

Farsça, 

İngilizce gibi 

diğer ilgili 

diller   

Topluluk liderleri, 

mahalle kurulu, 

aile hekimleri, 

kadın dernekleri 

Düşük gelirli geniş 

aileler; 

 

6 veya daha fazla 

üyeye sahip aileler, 

bunların birçoğu 

yasal çalışma yaş 

sınırının altındadır 

Önleme ve tedavi 

masraflarını karşılamak 

için ekonomik destek, 

ücretsiz hastane 

hizmetlerine ve 

laboratuvarlarda ücretsiz 

test hizmetlerine erişim 

Gün içerisinde iletişim Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça,  

Farsça, 

İngilizce gibi 

diğer ilgili 

diller   

Topluluk 

liderleri, mahalle 

kurulu, aile 

hekimleri 

İşsizler 

 

Mesleki becerilere 

sahip işçiler veya 

vasıfsız işçiler 

Önleme ve tedavi 

masraflarını karşılamak 

için ekonomik destek. 

Büyük çıktılar, çevrim 

içi kaynaklara kısıtlı 

erişim 

Türkçe ve 

gerektiğinde 

Arapça,  

Farsça, 

İngilizce gibi 

diğer ilgili 

diller   

İstihdam kurumu 

broşürleri, SMS 

 



 

211  

  

4.4. Önerilen bilgi paylaşımı stratejisi 

Proje, bilgi paylaşımı da dâhil olmak üzere paydaş katılımına ilişkin farklı faaliyetlerin kapsayıcı ve kültürel 

olarak duyarlı olmasını sağlayacaktır. Ayrıca yukarıda belirtilen hassas grupların, proje faaliyetlerine 

katılma ve bunlardan yararlanma şansına sahip olmasını sağlamaya yönelik önlemler de alınacaktır. Bu, 

Türkçe ve de Arapça ve Farsça gibi diğer ilgili dillerde, sosyal mesafe gerekliliklerine bağlı olarak SMS, 

telefon vb. yollarla hane halklarına sosyal yardımı; metin yerine sözlü iletişimin, görsel-işitsel materyallerin 

veya resimlerin kullanımını vb. de içerecektir. Ayrıca, ülke çapında farkındalık kampanyaları oluşturulacak 

ve de yerel ve uluslararası havaalanlarında, otellerde, okullarda, hastanelerde, karantina merkezlerinde 

ve laboratuvarlarda ihtiyaca göre belirli iletişim faaliyetleri zamanlanacak ve ayrıca belirli yerel koşullara 

göre ayarlanacaktır.  

 

Tablo 8: Bilgi paylaşımına ilişkin bir ön strateji 

Proje aşaması  Hedef paydaşlar Paylaşılacak 

bilgilerin listesi 

Önerilen yöntemler ve zamanlama 

Sosyal mesafe 

ve risk iletişimi 

stratejisinin 

hazırlanması  

Devlet kurumları; yerel 

topluluklar; hassas 

gruplar; STK'lar ve 

akademisyenler; sağlık 

çalışanları; medya 

temsilcileri; sağlık 

kuruluşları; diğerleri 

Proje kavramı, Ç&S 

ilkeler ve 

yükümlülükler, 

belgeler, İstişare 

süreci / PKP, Proje 

belgeleri - PKP, 

WMPH, ŞM 

prosedürü, projenin 

gelişimine ilişkin 

bilgilendirme  

Projenin özel web sitesi42, SB Twitter hesabı, 

sms yayıncılığı (akıllı telefonu olmayanlar 

için), bilgilendirici el ilanları ve posterler ve 

de sosyal mesafeyi koruma gereksinimi de 

dikkate alınıp formatlarda uygun 

düzenlemeler yapılarak hassas gruplarla 

gerçekleştirilecek faaliyetler aracılığıyla 

bilgilerin yayılması. 

Toplumsal 

farkındalık 

kampanyalarının 

uygulanması 

Etkilenen taraflar, genel 

toplum, hassas gruplar, 

halk sağlığı çalışanları, 

devlet kurumları, diğer 

kamu otoriteleri  

Projenin gelişimi, 

sosyal mesafe ve 

risk iletişimi 

stratejisine ilişkin 

bilgilendirme 

Genel duyurular; Çevrimiçi/sosyal medya 

aracılığıyla yapılacak elektronik yayınlar ve 

basın bültenleri; Basılı kopyaların 

belirlenmiş halka açık yerlerde dağıtılması; 

Yerel medyadaki basın açıklamaları; 

Bilgilendirici el ilanları ve broşürleri; görsel-

işitsel materyaller ve de sosyal mesafeyi 

koruma gereksinimi de dikkate alınıp 

istişare formatlarında uygun düzenlemeler 

yapılarak (örneğin, telefon görüşmeleri, 

SMS vb. gibi mobil teknolojilerin 

kullanılması) gerçekleştirilecek faaliyetler. 

 
42 https://pydb.saglik.gov.tr/TR-76671/8531-saglik-sisteminin-guclendirilmesi-ve-desteklenmesi-projesi.html 
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Proje aşaması  Hedef paydaşlar Paylaşılacak 

bilgilerin listesi 

Önerilen yöntemler ve zamanlama 

WMPH'nin 

hazırlanması 

sırasında, 

Tesislerdeki işçiler de dâhil 

olmak üzere COVID-19 

karantinası kapsamındaki 

kişiler; Hastaların / 

etkilenen insanların 

yakınları; komşu 

topluluklar; halk sağlığı 

çalışanları; diğer kamu 

yetkilileri; Belediye ve İl 

konseyleri; Bölgelerdeki ve 

alt bölgelerdeki idareler; 

sivil toplum örgütleri, Dini 

Kurumlar/organlar. 

Proje dokümanları, 

izolasyon 

birimlerinin ve 

karantina 

merkezlerinin teknik 

tasarımları, PKP, 

ilgili Ç&S 

dokümanları, ŞM 

prosedürü, Projenin 

gelişimine ilişkin 

düzenli 

bilgilendirmeler 

Genel duyurular; Proje web sitesi ve sosyal 

medyadaki elektronik yayınlar ve basın 

bültenleri; Basılı kopyaların belirlenmiş 

halka açık yerlerde dağıtılması veya 

çevrimiçi kopyaların web sayfasında 

yayınlanması; Yerel medyadaki basın 

açıklamaları; İstişare toplantıları; sosyal 

mesafeyi koruma gereksinimi de dikkate 

alınıp istişare formatlarında uygun 

düzenlemeler yapılarak (örneğin, telefon 

görüşmeleri, SMS vb. gibi mobil 

teknolojilerin kullanılması) gerçekleştirilecek 

çevrimiçi istişare toplantıları. 

Proje 

uygulaması 

sırasında 

COVID'den etkilenen 

kişiler ve aileleri, 

laboratuvarlara komşu 

olan topluluklar, karantina 

merkezleri, oteller ve 

işçiler, karantina 

merkezlerinin inşaat 

sahalarındaki işçiler, halk 

sağlığı çalışanları, Sağlık 

Bakanlığı, havayolu ve 

sınır kontrol personeli, 

polis, asker, devlet 

kurumları, Belediye 

konseyleri;  

PKP, ilgili Ç&S 

belgeleri; ŞM 

prosedürü; Projenin 

gelişimine ilişkin 

düzenli 

bilgilendirmeler 

Genel duyurular; Proje web sitesi ve sosyal 

medyadaki elektronik yayınlar ve basın 

bültenleri; Basılı kopyaların belirlenmiş 

halka açık yerlerde dağıtılması; Yerel 

medyadaki basın açıklamaları; İstişare 

toplantıları; sosyal mesafeyi koruma 

gereksinimi de dikkate alınıp istişare 

formatlarında uygun düzenlemeler 

yapılarak (örneğin, telefon görüşmeleri, 

SMS vb. gibi mobil teknolojilerin 

kullanılması) gerçekleştirilecek çevrimiçi 

istişare toplantıları. 

4.5. Projenin geleceği 

Projenin çevresel ve sosyal performansına ilişkin raporlama ve de Paydaş Katılım Planının ve şikâyet 

mekanizmasının uygulanması da dâhil olmak üzere, proje geliştikçe paydaşlar bilgilendirilecektir.  

5. Şikâyet Mekanizması 
Bir Şikâyet Mekanizmasının (ŞM) temel amacı, yakınma ve şikâyetlerin ilgili tüm tarafları tatmin edecek 

şekilde zamanında, etkili ve verimli bir şekilde çözülmesine yardımcı olmaktır. Özellikle; adil, etkili ve kalıcı 

sonuçlar için şeffaf ve güvenilir bir süreç sağlar. Ayrıca, düzeltici eylemleri kolaylaştıran daha geniş 

kapsamlı topluluk istişarelerinin ayrılmaz bir parçası olarak güven ve işbirliği inşa eder. ŞM, spesifik olarak 

aşağıdakileri gerçekleştirir: 

▪ Etkilenen kişilere, şikâyette bulunmak ve projelerin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek 
herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için yollar sağlar; 

▪ Şikâyetçilerin memnuniyeti için uygun ve karşılıklı olarak kabul edilebilir telafi eylemlerinin 
tanımlanmasını ve uygulanmasını sağlar;  
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▪ Yakınma ve şikâyetlerin ele alınmasında erişilebilirlik, isimsiz başvuru yapma, gizlilik ve şeffaflığı 
destekler;   

▪ Adli kovuşturmaya başvurma ihtiyacını ortadan kaldırır (son çare olmadığı sürece).  
 

Özellikle bu proje için yeni bir şikâyet mekanizması kurulmuştur Bu mekanizmanın adımları Şekil4'da 

gösterilmiştir: 

 

Şekil 9: Projenin Şikâyet Mekanizması 

Proje Türkiye'nin tüm illerini kapsadığından; hâlihazırda kullanılmakta olan (aşağıda bahsedilen) ulusal 

mekanizmalar, yeni kurulan ŞM'ye entegre edilmiştir. Yeni sisteme gerekli yazılım entegrasyonları 

sağlanarak, yalnızca Proje ile ilgili şikâyetlerin ulusal sistemlerde filtrelenmesi ve Projeye özgü şikâyet 

mekanizması sistemine iletilmesi planlanmaktadır.  

Entegre edilecek ulusal sistemler, SABİM (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) ve SBN (Sağlıkta Buluşma 

Noktası) sistemleridir. 

F. SABİM: Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi "ALO 184" 
Sağlık Bakanlığı 2004 yılında hasta şikâyetlerini, sorunlarını ve önerilerini gerek bizzat gerekse de anonim 

olarak almak üzere bir İletişim Merkezi (SABİM) kurmuştur. Bunlar: 

 

 7/24 "Alo 182" destek hattı (Türk Telekom tarafından kurulan) üzerinden telefonla, 
 https://sabim.saglik.gov.tr/login.aspx adresi üzerinden çevrim içi olarak,  
 0541 888 0184 WhatsApp Numarasından ya da  
 Şahsen Hasta İletişim Biriminden SABİM’e bildirilebilir.  

 

https://sabim.saglik.gov.tr/login.aspx
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SABİM çalışanlar, sağlık çalışanları, hastalar ve genel olarak vatandaşlar için bakanlık düzeyinde bir şikâyet 

mekanizması görevi görmektedir. SB tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin sorular, talepler, 

şikâyetler 260 operatör, 187 analiz uzmanı ve 69 diğer çalışandan oluşan, profesyonel olarak yönetilen bir 

çağrı merkezi tarafından cevaplanmaktadır. Bahsi geçen çağrı merkezi kapsamlı olarak COVID-19 salgını ile 

ilgili sorunları da çözmektedir.  

 

Yardım hattı ayrıca İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça ve de "Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi 

(ESİM)" kapsamında engellilere yönelik özellikli hizmetler dâhil olmak üzere 6 dilde çeviri desteği 

sunmaktadır. ESİM, engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için 7/24 işaret dilinde 

hizmet sunmaktadır.  Mobil telefonlarda ücretsiz erişilebilir olan ESİM, 112 ambulans merkezini ararken, 

Merkezi Randevu Sisteminden randevu alırken ve tıbbi muayeneler esnasında işitme engelli kişiler için 

canlı sözlü çeviri hizmeti sunmaktadır.  

184 SABİM Çağrı Merkezine yapılan başvurulara, özel bir yazılım kullanan operatörler aracılığıyla yanıt 

verilmekte ve bunlar kaydedilmektedir. Kaydedilen başvurular SABİM yetkilileri tarafından 

değerlendirilmekte ve ilgili idarelere iletilmektedir. İlk olarak analiz uzmanı başvuruyu incelemektedir. Acil 

çözüm gerektiren hallerde analiz uzmanı, derhal müdahale ederek gerekli araştırmayı ve koordinasyon 

çalışmalarını yürütmektedir. Acil çözüm gerektirmeyen hallerde analiz uzmanı, başvurular arasında önem 

listesi oluşturarak çözüm sürecini yönetmekte ve ardından analizi gerçekleştirmektedir. 

 

Bakanlık merkezinde ve/veya saha birimlerinde görev yapan analistlerin internet üzerinden sisteme 

erişimleri vardır, kendilerine tayin edilen görevleri görmekte, gereken eylemleri gerçekleştirmekte ve yine 

sistem üzerinden sonuçları rapor edebilmektedirler. Yöneticiler, analistlerin uygulamalar için 

gerçekleştirmiş oldukları işlemleri eş zamanlı olarak sistem üzerinden takip edebilmektedirler.  

 

SABİM Operatörleri; ALO 184 Hattı'nı arayan vatandaşların çağrılarını yanıtlar, görüşme sırasında 

başvurularını oluşturur ve başvuruları sisteme dilekçe olarak kaydettikten sonra SABİM Analistine 

gönderir. Analist, yönlendirilen başvuruları inceler, acil durumlarda müdahale ederek gerekli arama ve 

koordinasyon çalışmalarını yürütür ve acil durumlarda başvuruların önem sırasına göre analiz sürecini 

yönetir. Vatandaşları mevzuata uygun olarak bilgilendirir. Başvurular daha ayrıntılı inceleme 

gerektiriyorsa, başvuruları sevk ekibine gönderirler. Sevk ekibi başvuruları inceler, gerektiğinde 

başvuruları sonuçlandırır veya başvuruların içeriğine bağlı olarak ilgili birimdeki Merkez veya İl Sağlık 

Müdürlüklerinin analistine gönderir.   

Merkez veya İl Analisti, yapılan başvurunun tüm detaylarını inceler ve gerekli işlemleri yapar. Bu işlemler 

tamamlandıktan sonra, belirlenen süre zarfında geri bildirim aldığında vatandaş bilgilendirilir. Yapılan 

işlemler ve sisteme girilen sonuçlar, SABİM Birim Görevlileri tarafından değerlendirilir. İncelemesi 

tamamlanan başvuru, Sorumlu Birim tarafından kapatılır. 
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Şekil 10: SABİM Akış Şeması  

 

2011'de "Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)" internet sitesinin kurulmasına kadar, sağlık 

çalışanları ve SB personeli, seslerini duyurmak ve şikâyetlerini iletmek için bu sistemi kullanmıştır. Ancak 

SBN'nin kurulmasıyla, sağlık çalışanları ve SB personelinin seslerini duyurmaları için SABİM dışında yeni bir 

platform oluşturulmuştur. 

SABİM tarafından verilen sorumluluklar ve hizmetler aşağıda listelenmektedir: 

• Şikâyet sahibi ile SB arasındaki katılım ve iletişim süreçlerini telefon, e-posta, çevrim içi 
araçlar, WhatsApp ve sosyal medya aracılığıyla yürütmek,  

• Türkiye'de ulusal düzeydeki bilgi ve şikâyet mekanizması olan Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Merkezi tarafından yönlendirilen herhangi bir veri ve şikâyeti sisteme işlemek ve 

• Türk ve Yabancı vatandaşlara yönelik Sağlık hizmet alanı ile ilgili olarak diğer kamu 
kurumlarından ve kuruluşlarından alınan istek ve şikâyetlerle ilgili süreci yürütmek. 

 

ALO 184 SABİM'e ulaşan şikâyetler, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında en geç on beş iş 

günü içerisinde çözülmektedir.  Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine on beş iş günü içerisinde bilgi ve 
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doküman erişimi sağlamaktadır. Ancak, gün sayısı başvurunun birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirdiği 

hallerde 30 iş gününe çıkacaktır, örneğin: 

• İstenen bilgi ya da doküman başvuruda bulunulan kurum ve kuruluş içerisinde bir diğer birim 
tarafından sağlanmaktadır;  

• Bir diğer kurum ve kuruluşun görüşü talep edilmektedir.  
 

İstatistiklere göre, çağrıların %80'i, 24 saat içinde çözülmektedir Her ay alınan şikâyet sayısı 2019 yılında 

40.000'e yakınken COVID 19 pandemisi ile bu sayı 40.000'i aşmıştır. Sağlık Bakanlığı; çağrılardaki ve 

çevrimiçi tıbbi danışma hizmeti alma talebindeki artış nedeniyle, iletişim merkezinde analist, psikolog, 

uzman doktor, pratisyen hekim ve hemşire, sağlık memuru vb. diğer sağlık çalışanlarından oluşan “Covit-

19 Ekibi” kurarak kapasitesini artırmıştır.  

İsimsiz Başvuru Yapma: SABİM'deki başvuru kayıt ekranındaki "Kişisel Bilgilerimi Gizle" düğmesi ile, 

vatandaşların bilgileri; bireylerin talepleri doğrultusunda ve başvuru içeriğinin hassasiyetine bağlı olarak 

gizlenebilir.  Ancak, taciz iddialarını içeren başvurularda, konunun adli makamlara taşınması nedeniyle 

kişinin bilgilerinin ifşa olacağı ve kişisel bilgilerin gizli olması durumunda başvurunun incelenemeyeceği 

bildirilmektedir. Vatandaş, kişisel bilgilerini gizlemeden başvuru oluşturulmasına izin verirse, başvurular 

ilgili kurumlara yönlendirilir.  Kişinin, sağlık çalışanına karşı herhangi bir şiddet/tehdit ifadesinin söz konusu 

olduğu başvurularda da kişisel bilgilerin gizliliği yoktur. Çünkü kişinin ifadeleri ve bilgileri ilgili kurumu 

arayarak ve başvuruyu göndererek kurumun amirlerine bildirilir. Ancak, bu süre zarfında vatandaşın bir 

şikâyeti mevcutsa; şikâyetler, başvuru içeriğinde detaylı olarak yazılır ve başvuru, değerlendirilmek üzere 

ilgili kurumlara gönderilir. 

Erişilebilirlik: Türkiye'de kayıtlı olan özürlüler, sığınmacılar, mülteciler ve geçici koruma altındakiler 

(Suriyeliler) de SABİM'e ulaşabilir. Anadili Türkçe olmayanlar için bir Tercüman Hattı mevcuttur, iletişim 

aynı anda yapılabilir. İletişim, telekonferanslar yoluyla sağlanır.   

Cinsel Sömürü ve İstismar/Cinsel Taciz (CSİ/CT) konuları: İlk müdahalede bulunanlar, CSİ/CT ifşalarının 

nasıl ele alınacağı konusunda eğitilecektir. Salgın müdahalesinin bir parçası olan sağlık çalışanları, salgın 

ile bağlantı ya da salgın dolayısıyla daha kötü hale gelen CSİ/CT ifşalarına şefkatli ve peşin hükümsüz bir 

şekilde müdahale etmeye yönelik temel beceriler ve ileri bakım amacıyla mağdurları kime 

yönlendireceklerini bilme ya da yerinde bakım hizmeti sunmak üzere tedavi merkezlerine getirme 

konusunda eğitilecektir. Türkiye hâlihazırda CSİ/CT'nin yanı sıra sadece aile içi şiddet değil ayrıca iş yeri ile 

ilgili taciz, zorbalık, şiddet için de kullanılan, tüm kurumların ve sağlık tesislerinin takip ettiği Toplumsal 

Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ) için ulusal yönlendirme sistemine sahiptir. Bunlar Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığının himayesindedir ve hem Türk İş kanunu hem de kabul edilemez davranışların 

açıklandığı ve ilgili cezaların detaylarının verildiği Türk Ceza kanununda detaylandırılmaktadır. Salgından 

etkilenmesi muhtemel ve ayrıca TCDŞ mağduru kadınlar ve kız çocukları için hâlihazırda psikososyal destek 

sunulmaktadır. Proje için uygulanacak ŞÇM, iş yerindeki CSİ/CT konularının ele alınması için de 

kullanılacaktır ve CSİ/CT konularının güvenli ve etik dokümantasyonu ile gizli raporlanmasına ilişkin 

mekanizmalara sahip olacaktır. Ayrıca ŞÇM'de mağdurun onayı ile hem SB'yi hem de Dünya Bankası'nı 

herhangi bir SEA/SH şikâyeti ile ilgili olarak derhal bilgilendiren süreçler de bulunacaktır. Böylece, mevcut 
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ŞÇM de Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet / Cinsel Sömürü ve İstismar / Cinsel Taciz iddialarını ele almaya 

yönelik prosedürlerle güçlendirilecektir. 

İşyerinde cinsel taciz ve istismar ve de haksız muamele dâhil, kadın işçilerin sömürülmesi ile ilgili şikâyetler, 

önlem alınması için önceliklendirilecektir. Herhangi bir hakkın ihlal edildiğini düşündürecek nedenlerin 

olduğu durumlarda; Proje Direktörü, Proje Direktör Yardımcısı ve Sosyal Uzman, gerekli adımların 

atılmasından sorumlu olacaktır. Atanmış uygun makamlar; Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet / Cinsel 

Sömürü ve İstismar / Cinsel Taciz vakalarına yönelik soruşturmalar ve bu tür soruşturmalar sonucunda 

atılan adımlar hakkında bilgilendirilecektir. 

Tüm şikâyetler ve geri bildirimler adil ve objektif bir yaklaşımla ele alınacaktır. Şeffaflık ve erişilebilirlik de 

bu çözüm mekanizmasının iki temel kaygısıdır. 

• Ayrıca şikâyet ve geri bildirimlerin sayısı, sıklığı ve konuları analiz edilerek ilgili birimlere ve idareye 

periyodik olarak bildirilecektir. 

• Bu detaylı raporlara dayanarak, en sık ele alınan konular belirlenir ve iyileştirme faaliyetleri 

başlatılır. 

G. SBN: Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Buluşma Noktası 
SBN (Sağlıkta Buluşma Noktası), sağlık hizmeti çalışanlarının veya sağlık eğitimi veren herhangi bir 

bölümden mezun olanların ve tüm Sağlık Bakanlığı personelinin; randevu kuralları, mazeret izinleri, 

becayiş talepleri ve terfi sınavları hakkında güncel bilgi almaları ve de şikâyetleri ve her türlü öneriyi 

iletmeleri için kurulmuştur. SBN hizmetlerinden yararlanmak için söz konusu çalışan gruplarının üyelerinin 

sisteme kayıt olması gerekmektedir. Temmuz 58.000 itibarıyla SBN'ye kayıtlı 58.000'in üzerinde üye 

bulunmaktadır.  

Kayıt olduktan sonra; soru, talep ve şikâyetlerini aşağıdaki kanallarla iletebilmektedirler: 

 7/24 "Alo 182" destek hattı üzerinden telefonla, 
 https://sbn.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden çevrim içi olarak,  

 

SBN portalında beş bölüm bulunmaktadır: 

1. Bize Sorun 
2. Bir Fikrim Var 
3. İlan Panosu 
4. Çözüm Arıyorum 
5. Becayiş 

 

SBN'nin sunduğu tüm sağlık hizmetleri ile ilgili soru, talep ve şikâyetler, 133 personelden oluşan bir ekip 

tarafından yanıtlanmaktadır.  

https://sbn.saglik.gov.tr/
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Şekil 7: Ulusal düzeyde SBN Ekibi 

H. Bakanlık Düzeyinin Altındaki ŞM: Hasta Hakları Birimleri ve Hasta Hakları Kurulu 
2003 yılında, SB, hasta haklarının tanınmasının artırılmasını ve hasta haklarının uygulamaya konmasını 

amaçlayan “Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamaları” başlıklı bir yönerge yayımlamıştır. Bu belgede 

hakların ihlal edilmesi durumunda işleme konulacak şikâyet prosedürü mekanizmaları tanımlanmaktadır. 

Bu belgede aynı zamanda yeni oluşturulan Hasta Hakları Birimi ve Hasta Hakları Kurulunun yapısı ve 

görevleri tanımlanmaktadır. Hasta Hakları Birimi (HHB) ve Hasta Hakları Kurulu (HHK) şikâyet 

mekanizmasında özel olarak önemli bir yer tutmaktadır. Başvuru sisteminin temelini oluşturmaktadırlar 

ve iddia edilen herhangi bir olayın değerlendirmesinde görev alan organlardır. 100 ve üstü yataklı 

hastanelerde Hasta Hakları Birimlerinin olması ve 100 ve daha az yataklı hastanelerde Hasta Hakları 

İletişim Birimlerinin olması zorunludur. SB aynı zamanda, özel hastaneler hakkındaki yönergeyi 

değiştirerek özel hastanelerde de hasta hakları birimlerinin ve komisyonlarının kurulmasını sağlamıştır. 

Süreç: 

Hastayla görüşen ilk görevli olan Birim Görevlisi, bir sağlık çalışanıdır (sosyal hizmet uzmanı, psikolog, 

hemşire vb.) ve halkla ilişkiler konusunda uyum eğitimi aldıktan sonra çalışmaya başlamaktadır. Eğer söz 

konusu problem, Hasta Hakları Biriminde sözlü iletişim ile çözülemezse, hasta şikâyetini yazılı olarak 

iletmekte ve konu Hasta Hakları Kuruluna iletilmektedir (Hasta internet sitesi üzerinden başvuru formu 

doldurduğunda da süreç aynı şekilde ilerlemektedir). Hasta Hakları Kuruluna, hastane hizmetlerinin 

niteliğinden sorumlu olan hastane başkan vekili başkanlık etmektedir. Hasta Hakları Kurulu; bir Hasta 

Hakları Birimi Görevlisi, hakkında suçlamada bulunan bölüm başkanı, hasta hakları alanında çalışan bir sivil 

toplum kuruluşu temsilcisi (gerekliyse), hasta avukatı ve kurum tarafından yetkilendirilen sendika 

temsilcisi, bir vatandaş ve vali tarafından tayin edilen bir kent konseyi üyesinden oluşmaktadır. Hasta 
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Hakları Kurulunun yaptırım yetkisi bulunmamaktadır, söz konusu şikâyet dosyası gereken hallerde disiplin 

soruşturması için hastanenin idaresine gönderilmektedir. 

Sağlık çalışanları veya sağlık kuruluşunun hatalı olması durumunda, en geç bir ay içerisinde bir karar 

verilmektedir. Başvuran veya hasta ile beraber ilgili sağlık çalışanı ve sağlık kuruluşunun en üst yöneticisi 

alınan karar hakkında bilgilendirilmektedir. Komisyonun sağlık çalışanını veya kuruluşunu suçlu bulması 

durumunda, en üst yöneticinin çalışan hakkında soruşturma yapma ve ceza verme yetkisi bulunmaktadır. 

İstanbul Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 54 kamu hastanesinin Hasta Hakları Birimlerine 

2005-2011 yılları arasında yapılan yazılı ve sözel başvurulardan oluşan şikâyet veri tabanını kullanarak 

gerçekleştirilen geriye dönük çalışmanın sonuçları, toplamda 218.186 şikâyet iletildiğini göstermektedir. 

Şikâyet sayısı bir önceki yılla karşılaştırıldığında her yıl artış göstermiştir ve başvuruların neredeyse yarısı 

2010-2011 (%48,9) yılları arasında yapılmıştır. En sık iletilen üç şikâyet “genel olarak hizmetlerden 

faydalanamama” (%35,4), “saygın ve konforlu koşullar altında tedavi edilmeme” (%17,8) ve “uygun şekilde 

bilgilendirilmeme” (%13,5) şeklindedir. Genel olarak başvuruların üçte ikisi hastalar lehine 

sonuçlandırılmıştır (%63,3) ancak bu oran yıllar içerisinde azalmıştır. Çalışma, başvuruların %90,7’sinin 

Hasta Hakları Birimlerinde “yerinde” çözüldüğünü ve Hasta Hakları Birimlerinde sağlık çalışanları lehine 

çözümlenen şikâyetlerin yüzdesinin yıllar içerisinde istikrarlı bir artış gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Şikâyetlerin önemli bir kısmı, basit bir açıklama ve sözel özürle çözümlenmiştir.   
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6. Bilgi Paylaşımı 

Proje hazırlama ve uygulama aşamalarında paydaş katılımı, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standart 1 - 
Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi (2012) doğrultusunda 
yürütülecektir.  

Sağlık Bakanlığı; sağlık çalışanları, kuruluşlar, STK'lar, yerel yönetim kurumları vb. gibi iç ve dış paydaşlar 
dâhil olmak üzere, etkilenen tüm tarafların Proje hakkında bilgilendirilmesini ve projenin önemli konularını 
belirleme sürecine dâhil edilmesini sağlayacaktır. 

Paydaş katılımı, hazırlık ve operasyon aşamaları süresince devam edecektir. Kilit paydaşlar; Projenin 
ilerleyişi hakkında bilgilendirilecek, hafifletme ve iyileştirme tedbirlerinin etkinliği hakkında geri bildirim 
sağlama ve de aşağıdakilere ilişkin (ancak bunlarla sınırlı olmayan) endişeleri veya şikâyetleri dile getirme 
fırsatına sahip olacaktır: 

1. Proje sonucunda tespit edilen etkiler 
2. Uygulanmakta olan etkiler ve de hafifletme veya geliştirme tedbirleri; 
3. Uygulama programı; 
4. Görev ve sorumluluklar; 
5. İzleme ve yönetim tedbirleri; 
6. Projenin şikâyet mekanizmasına ilişkin bilgiler. 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi, İşgücü Yönetim Planı ve Paydaş Katılım Planı; 
https://pydb.saglik.gov.tr/TR-76671/8531-saglik-sisteminin-guclendirilmesi-ve-desteklenmesi-
projesi.html adresindeki PYDB web sitesinde elektronik kopya olarak sunulacaktır. 

Etkili paydaş katılımını sağlamak amacıyla, PKP; PYDB'de çalışan yetkili kişi tarafından Proje süresince aylık 
olarak gözden geçirilecektir.  
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7. İzleme ve Raporlama  

PKP; burada sunulan bilgilerin tutarlı ve en güncel olmasını ve de belirlenen katılım yöntemlerinin proje 

bağlamı ve gelişimin spesifik aşamalarıyla ilgili olarak uygun ve etkili kalmasını sağlamak amacıyla, 

gerektiğinde, proje uygulaması sırasında periyodik olarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Proje ile 

ilgili faaliyetlerde ve programında yapılacak büyük değişiklikler PKP'ye gereğince yansıtılacaktır. İlgili 

düzeltici/önleyici faaliyetlerin uygulama durumu ile birlikte kamu şikâyetleri, soruşturmalar ve ilgili 

olaylarla ilgili üç aylık özetler ve dâhili raporlar, belirlenen ŞM görevlisi tarafından derlenecek ve projenin 

üst yönetimine yönlendirilecektir. Üç aylık özetler, şikâyetlerin ve bilgi taleplerinin hem sayısını hem de 

niteliğini değerlendirmek için bir mekanizma sunmanın yanı sıra Projenin bunları zamanında ve etkili bir 

şekilde ele alabilmesini sağlayacaktır. Proje'nin yıl içerisinde üstlendiği kamu katılımı faaliyetlerine ilişkin 

bilgiler, paydaşlara iki şekilde aktarılabilir: 

SB’nin iletişim faaliyetlerinin bir parçası olarak, Projenin paydaşlarla etkileşimine ilişkin bağımsız bir rapor 

yıllık olarak yayınlanacaktır. Aşağıdaki parametreler de dâhil olmak üzere bir dizi Anahtar Performans 

Göstergesi (KPI), proje tarafından düzenli olarak izlenecektir: 

i. Proje hakkında bilgi alan ve geri bildirim paylaşan sağlık çalışanlarının sayısı;  
ii. Raporlama döneminde (üç ayda bir) yapılan istişare toplantılarının ve diğer kamuya açık 

tartışmalar/forumların sayısı ve 
iii. Projeye ilişkin olarak, bir raporlama döneminde (üç ayda bir / altı ayda bir) alınan şikâyetlerin ve 

öngörülen zaman çizelgesi içerisinde çözülenlerin sayısı.



 
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ 
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Ek 2: Şikâyet Kaydı 
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Ek 2: Başvuru Formu 

 

Başvuru Formu 

Başvuru Türü 

  Şikâyet   

  Öneri   

  Bilgi   

Başvuru Yapılan İl   

Başvuruya Konu Kurum/Kuruluş   

Başvuru Konusu   

İsim-Soy isim  

(Anonim olarak başvuru yapmak için 

bölümü boş bırakınız) 

  

İrtibata Geçmek İçin Tercih 

Edilen  Yöntem ve İrtibat 

Bilgisi  (Lütfen en az bir yöntem 

seçiniz) 

  Telefon:   

  E-posta   

  Posta:   

  Faks:   

Başvuru Tarihi Gün/Ay/Yıl 
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IX. Ankara Aşı Üretim Merkezi için ÇSED İş Tanımı 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ (SSGDP)  

 (LN:8531-TR) 

 

Ankara Akyurt Aşı Üretim Merkezi, Deney Hayvanı Üretim Merkezi ve ABSL3 Seviye 

Laboratuvarı Projesine ilişkin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ve Alt-Yönetim 

Planları ile Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı, Yeniden Yerleşim Planı ve Paydaş Katılım 

Planı için Danışmanlık Hizmeti Satın Alımı 

 

İŞ TANIMI  

 

Proje Bileşeni / Bölümü: Bölüm III: Genel Sağlık Sektörü İdaresinin Etkililiğinin 

İyileştirilmesi 

Proje Alt-bileşeni/bölümü:  (D)(i) Mali yönetim, satın alma, tediye, izleme ve 

değerlendirme alanları dâhil olmak üzere, proje uygulaması 

konusunda Proje Yönetim Destek Birimine destek 

sunulması  

Satın Alma Plan No:    PYDB/2021/CS/P.4/CQS/1 

İşin Adı/Görev Unvanı: Ankara Akyurt Aşı Üretim Merkezi, Deney Hayvanı Üretim 

Merkezi ve ABSL3 Seviye Laboratuvarı Projesi için 

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ve alt-yönetim 

planları (Faaliyet 1) 

İşin Amacı/Görev Amaçları: Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) 
uyarınca, Bileşen 4 kapsamında inşa edilecek olan "Aşı 
Üretim Merkezi, Deney Hayvanı Üretim Merkezi ve ABSL-3 
Seviye Laboratuvarına" ("Faaliyet 1" olarak anılacaktır) 
ilişkin çevresel ve sosyal risk sınıflandırmasının "Önemli" 
olması önerilmektedir. Bu çerçevede, Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Planı (ÇSYP) dâhil olmak üzere Dünya Bankası 
ÇSÇ ve Türkiye mevzuatı uyarınca ayrıntılı bir Çevresel ve 
Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) yapılması zorunludur. 

İşin/Görev süresi:   8 (sekiz) ay 

Alım/Danışmanlık Türü:  Danışmanlık Hizmetleri – Danışmanlık Firması 

Satın alma/Seçim Yöntemi: Danışmanın Niteliklerine Dayalı Seçim Yöntemi (CQS) 
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Ön İnceleme:  Hayır 

Rapor vereceği kurum 

(Uygulayıcı Kurum):  

Proje Yönetim Destek Birimi (PYDB) 

 

 

A. ARKA PLAN 
 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin - Ana Proje - 

(SSGDP) finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) 134,3 milyon ABD 

Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. Finansmanın bir kısmı Proje 

kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının 

ödemelerinde kullanılacaktır.  

 

 Ana Proje, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: 

  

➢ Bölüm I:  Birincil ve İkincil Korunma 
➢ Bölüm II: Kamu Hastanelerinin Yönetiminin Etkinliğinin Artırılması 
➢ Bölüm III: Genel Sağlık Sektörü İdaresinin Etkililiğinin İyileştirilmesi 
➢ Bölüm IV: COVID-19’a Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi 

 

Bölüm I:  Birincil ve İkincil Korunma 

 

Aşağıdaki faaliyetler aracılığıyla, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara (BOH’lar) ilişkin 

risk faktörleriyle ilgili farkındalık (hem nüfus genelinde hem de sağlık hizmeti 

sunucuları arasında) oluşturulması ve sağlıklı yaşam tarzlarının ve davranış 

değişikliklerinin teşvik edilmesi: 

 

(A) (i) BOH’lar ve sağlıklı yaşamın önemi konusunda nüfusun farkındalığının 
artırılmasına yönelik halka erişim materyallerinin, metodolojilerin ve hedeflemenin 
geliştirilmesi; (ii) Sağlıklı Hayat Merkezleri için personel ve ekipman temin edilmesi 
dâhil olmak üzere sağlıklı yaşam faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve (iii) madde 
bağımlılığı konusunda ülke genelinde bir kampanya başlatılması ve alkol ve madde 
bağımlılığından muzdarip yetişkin ve çocuklara yönelik tedavi ve araştırma 
merkezlerinin altyapısının güçlendirilmesi. 

(B) (i) Tarama sonrası teşhis merkezlerinin kapasitesinin iyileştirilmesi ve (ii) ulusal bir 
kanser kayıtçılık yazılımının uygulamaya konması ve sürdürülmesi ve sağlık 
çalışanlarına bu yazılım konusunda eğitim verilmesi. 

(C) Uzaktan eğitim sisteminin altyapı ve donanımının tüm ülkeyi kapsayacak şekilde 
genişletilmesi yolu da dâhil olmak üzere, Aile Hekimliği Eğitim Programının 
güçlendirilmesi. 
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Bölüm II: Kamu Hastanelerinin Yönetiminin Etkinliğinin Artırılması 

 

(A) Kamu hastaneleri personeline eğitim verilmesi suretiyle (i) hastane eczacılığı ve (ii) 
klinik bakım süreçleri (örn.; kardiyovasküler cerrahi, mikrocerrahi, laparoskopi) 
alanlarında kamu hastaneleri yönetimi ve klinik operasyonların güçlendirilmesi. 

(B) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün kamu özel işbirliği (“KÖİ”) sözleşmelerini 
yönetme kapasitesinin güçlendirilmesi ve sözleşme yönetiminin yasal, finansal, 
operasyonel ve yapısal yönleri açısından kurum içi kapasitenin oluşturulması. 

 

Bölüm III: Genel Sağlık Sektörü İdaresinin Etkililiğinin İyileştirilmesi 

 

(A) (i) Sağlık sektörü performans değerlendirmelerinin kurumsallaştırılması ve sağlık 
sektörü verilerinin uyumlaştırılması; (ii) sağlık verilerinin kalitesini iyileştirmek 
amacıyla, ulusal e-sağlık standartlarının geliştirilip benimsenmesi ve uygulanabilir 
mevzuatın gözden geçirilmesi; (iii) sağlık yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi ve 
uygulanması ve (iv) sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek amacıyla, Sağlık 
Bakanlığı’nın teknik denetim kapasitesinin artırılması ve kanıt tabanlı tıbbi 
uygulamanın kullanımının yaygınlaştırılması.  

(B) (i) Borçlunun sağlık sektörüne ilişkin farkındalığın artırılmasını amaçlayan bir model 
geliştirilmesi. 

(C) Sağlık teknolojisi değerlendirmesi kapasitesinin güçlendirilmesi. 
(D) (i) Mali yönetim, satın alma, tediye, izleme ve değerlendirme alanları dâhil olmak 

üzere, proje uygulaması konusunda Proje Yönetim Destek Birimi’ne destek 
sunulması ve (ii) sağlık sektöründe kilit politika kararlarının alınması amacıyla 
SB’nin stratejik ve yönetim kapasitesini güçlendirmek için bir veri toplama ve işleme 
sisteminin kurulmasına destek sunulması. 

 

Bölüm IV: COVID-19’a Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi 

 

COVID-19 hastalarının tedavisi için ilaç temini ve aşağıda belirtilen SB Alt-Projeleri 

için ekipman satın alma: 

• Ankara - Ankara Akyurt Aşı Üretim Merkezi, Deney Hayvanı Üretim Merkezi 
ve ABSL 3 Seviye Laboratuvarı (Faaliyet 1) 

• İstanbul - İstanbul Deneysel AraştırmaMerkezi (İDEA) (Faaliyet 2)43 
 

Ana Projeye uygulanan Dünya Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Koruma Önlemleri Politikaları 

 

Ana Proje, Dünya Bankası'nın Koruma Önlemleri Politikaları kapsamında yürütülmektedir. Ancak 

bu İş Tanımı kapsamındaki Çevresel ve Sosyal Gereklilikler, Banka'nın yeni Çevresel ve Sosyal 

Çerçevesi (ÇSÇ) kapsamında bulunan bir dizi önemli ve ilgili ilke ve unsurdan yararlanacak ve iyi 

 
43 Faaliyet 2, işbu İş Tanımının konusu değildir. İDEA ÇSYP (Faaliyet 2) için tıklayınız https://pydb.saglik.gov.tr/TR-
77176/8531-kapsaminda-yapilan-absl2-ve-absl-3-laboratuvarlari.html  

https://pydb.saglik.gov.tr/TR-77176/8531-kapsaminda-yapilan-absl2-ve-absl-3-laboratuvarlari.html
https://pydb.saglik.gov.tr/TR-77176/8531-kapsaminda-yapilan-absl2-ve-absl-3-laboratuvarlari.html
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uygulama olarak bunları içerecektir (yani COVID-19 PKP şablonuna uygun olarak hazırlanacak 

olan PKP).   

Ana Proje başlıca aşağıdaki koruma önlemi politikalarını işletmiştir:  

• İP 4.01. Çevresel Değerlendirme (ÇD) 

• İP 4.04 Doğal Yaşam Alanları 

• İP 4.12 Gönülsüz Yeniden Yerleşim 
 

İP 4.01. uyarınca, Ana Projenin Çevresel Değerlendirme kategorisi B Kategorisi olarak belirlenmiş 

olup ÇSYÇ ve PKP'yi Faaliyet 1 ve Faaliyet 2'yi kapsayacak şekilde güncellemiştir.   

 

Kolaylık olması açısından, İş Tanımının geri kalanı, yeni ÇSÇ'nin Dünya Bankası Çevresel ve 

Sosyal Standartlarına atıfta bulunacaktır. Bu İş Tanımı kapsamında beklenen çıktılar Dünya 

Bankası ÇSÇ'ye dayalı olacaktır. 

 

Faaliyet 1, B Kategorisi olarak kategorize edilmektedir (ÇSÇ'de fazla risk). Projenin Çevresel 

Değerlendirme kategorisi, ÇSED'in sonuçlarına bağlı olarak gerekirse yeniden 

değerlendirilecektir.  

I. Faaliyet 1'in Konumu 
Faaliyet 1'in Ankara ili, Akyurt ilçesi, Balıkhisar Mahallesinde kurulması planlanmaktadır (Şekil 1).  
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Şekil 8: Ankara ve Akyurt Haritası 

 

Proje alanı Hazine ve Maliye Bakanlığına aittir ve Sağlık Bakanlığına (SB) tahsis edilmiştir. Mevcutta 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) tarafından kullanılan ve SB için tahsis edilmiş olan yan yana 

iki parsel bulunmaktadır. Parsel üzerine inşa edilmiş olan bir depo bulunmakta olup bu depo 

mevcutta aşı ekipmanların depolanması için kullanılmaktadır. Faaliyet 1'in inşa edileceği parsel bu 

parseldir. Yanındaki parsel de (1555/5) HSGM için tahsis edilmiş olup mevcutta COVID-19 aşılarının 

depolandığı -80 ve -20 derece soğuk hava depoları olan aşı deposu olarak kullanılmaktadır. Parsel 

hâlihazırda kullanımda olduğundan Proje alanındaki enerji, su, atıksu ve karayolu sistemleri 

kullanılacaktır. Proje alanı ve çevresinin uydu görüntüsü, Şekil 2'de sunulmuştur. 
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Şekil 9: Ankara'daki Faaliyet 1 Parselinin Genel Görünümü 

Ankara şehir merkezinin Proje alanına uzaklığı yaklaşık 20 km'dir. Esenboğa Havaalanı, Proje 

alanından yaklaşık 3 km ötede bulunmaktadır. Proje alanına en yakın yerleşim yeri, Proje alanının 

yaklaşık 3 km güney doğusunda bulunan Balıkhisar Mahallesidir. Projenin 1 km çapında bulunan 

en yakın yerler, OTONOMİ (Karayolu araçları satış noktası), YDS (özellikle Sağlık ve Güvenlik 

sektöründe çalışanlar için tanınan bir ayakkabı üretici firması), İŞBİR Yatak, ÖSYM (ulusal sınav 

merkezi), BORUSAN Otomotiv ve MAN Türkiye'dir. En yakın konut alanı 500 metre uzaklıkta olup 

Özal Bulvarı üzerindedir – kuş bakışı olarak otoyol görünümü (Şekil 3). Ayrıca son yıllarda Vilsan 

Veteriner ve İlaç Sanayi, Türk İlaç ve Serum Sanayi, TTS Türktıpsan A.Ş, Türkiye Plastik Medikal 

Ürünler A.Ş. olmak üzere ilaç ve tıbbi cihaz firmaları da faaliyet göstermeye başlamıştır. Söz konusu 

alan, biyoteknoloji yatırım bölgesi olmaya başlamıştır. Akyurt Belediyesi İmar Planına göre, bu 

alan "Serum Alanı" olarak onay almıştır. 
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Şekil 10: Ankara Aşı Merkezinin 1 Km Çapında Bulunan Yapılar 

 

II. Faaliyet 1 Tanımı 
 

Bu İş Tanımının ÇSED'ine tabi olan Faaliyet 1 kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından (i) bir aşı 

üretim merkezi, (ii) bir deney hayvanı üretim merkezi ve (iii) bir ABSL 3 seviye laboratuvar içeren 

bir kompleks inşa edilecektir. Laboratuvarın seviyesi, Sağlık Bakanlığının iç değerlendirmesinin 

ardından belirlenmektedir.  

Faaliyet 1, aşağıda özellikleri belirtilen 12 ana binadan (Şekil 11) oluşacaktır: 

1. Deney Hayvanları Üretim/Test Binası (Akrep, Balık, Rat, Yılan, Tavşan Ve Fare) 
2. Immunserum Purifikasyon/Dolum Binası (Aşı Etiketleme Saklama ve Sevkiyat, Ampul 

Dolum, Ampul Sterilizasyon, Liofilizasyon ve Vial Kapşon, Sterilizasyon, Purifikasyon, 
Proses Kontrol Laboratuvarı) 

3. Antijen-Antiserum Diagnostik Ürün/Kalite Kontrol Laboratuvarı Üretim Binası (Canlı Virüs 
ve Bakteri Aşı Kalite Kontrol Laboratuvarları, Kuduz Aşı Kalite Kontrol Laboratuvarı, 
Sterilizasyon, Araştırma ve Biyolojik Kontrol Laboratuvarları ve diğer üniteler) 

4. Aşı - Antijen Üretim Binası (Numune Alma, Numune Saklama/Ret, Distile Su, Tetanoz-
Hepatit A- Difteri ve Kuduz Aşısı Üretimi) 

5. İdari Bina (Depolar, Güvenlik, Yemekhane, İdari Ofis) 
6. Araştırmacı Binası 
7. Trafo Teshin Merkezi Binası 
8. Güvenlik Binası 
9. At Deney Hayvani Üretim Binası 
10. Küçük Baş - Kanatlı Deney Hayvanı Üretim Binası   
11. Maymun-Domuz Deney Hayvanı Üretim Binası 
12. Yem Deposu Binası 
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Şekil 11: Faaliyet 1 Taslak Planı 

Projenin elektrik, su, atıksu, doğal gaz, ulaşım altyapısı hâlihazırda mevcuttur. Bu nedenle, 

herhangi bir bağlı tesisin inşaatı öngörülmemektedir.  

 

Proje sahası Ankara şehir merkezine yakın olduğu için işçilerin konaklamasına yönelik bir kamp 

inşası beklenmemektedir. Önerilen saha, gönülsüz yeniden yerleşim sorunu olmayan bir hazine 

arazisi olup, SB tarafından aşı depolama amacıyla kullanılmaktadır. Dünya Bankası'nın çevresel 

ve sosyal standartlarına göre, ilave ilişkili tesislerin bu tür gönülsüz arazi alımına yol açması 

durumunda ihtiyati tedbirler için Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) eklenmektedir. Bu, 

Danışman dâhil olduktan ve ÇSED çalışmaları için ilk kapsamlaştırma çalışmasını yaptıktan sonra 

belirlenecektir.  

 

Faaliyet 1 için ekipman satın alımı Ana Proje olan SSGDP'nin 4. Bileşeni kapsamında finanse 

edileceği için Danışman, Dünya Bankası'nın koruma önlemleri politikaları ve çevresel ve sosyal 

çerçevesi gereklilikleri doğrultusunda hazırlanan işbu İş Tanımında tanımlanan ilgili bütün işlerin 

yürütülmesinde Ana Proje için hazırlanan belgeleri dikkate alacaktır. Proje sahasına özgü çevresel 

ve sosyal çalışmaların hazırlanmasına yönelik süreçleri ve prosedürleri açıklamak üzere Bileşen 

4'e ilişkin bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) ve Paydaş Katılım Planı (PKP) 

hazırlanmıştır. Faaliyet 1'e ilişkin inşaat ve operasyon aşamaları, Danışman tarafından Faaliyet 1 

için hazırlanacak olan ÇSYP, alt yönetim planları, Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) 

(belirlenecek) ve PKP'yi içeren ÇSED içinde yer almalıdır. Bu nedenle; söz konusu belgede, 

Projeye özgü çevresel ve sosyal azaltma tedbirleri, ayrıntılı paydaş analizi, paydaş haritası, 

şikâyet mekanizması gibi hususlar dâhil olmak üzere Faaliyet 1'e ilişkin özel koşullar hakkında 

detaylı bilgilere yer verilmesi gerekecektir. 

 

B. TANIMLAR 
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Faaliyet 1: Ankara Akyurt Aşı Üretim Merkezi, Deney Hayvanı Üretim Merkezi ve ABSL 3 

Seviye Laboratuvarı 

Faaliyet 2: İstanbul Deneysel Araştırma Merkezi 

ÇSS: Çevresel ve Sosyal Standartlar 

ÇSED: Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi 

ÇSG: Çevre, Sağlık ve Güvenlik  

ÇSG Kılavuzu: Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzu 

ÇSÇ: Çevresel ve Sosyal Çerçeve 

ÇSYÇ: Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi 

ÇSYP: Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

GIIP: Uluslararası İyi Endüstri Uygulamaları 

SSGDP: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi – Ana Proje 

İDEA: İstanbul Deneysel Araştırma Merkezi 

SB: Sağlık Bakanlığı 

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği 

Ana Proje: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

YYEP: Yeniden Yerleşim Eylem Planı 

PKP: Paydaş Katılım Planı 

ToR: İş Tanımı 

DB: Dünya Bankası 

 

C. İŞİN AMACI 
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Türkiye Hükümeti, Ankara ilinde yeni bir "Aşı Üretim Merkezi, Deney Hayvanı Üretim Merkezi ve 

ABSL3 Seviye Laboratuvar" ("Faaliyet 1" olarak anılacaktır) inşa etmeyi planlamaktadır. Faaliyet 

1 için ekipmanların satın alınması, bu İş Tanımında Bölüm A'da ayrıntılı olarak sunulan SSGDP'nin 

4. Bileşeni kapsamında finanse edilecektir.  

Faaliyet 1, Bölüm A-II'de belirtildiği üzere, 12 ana binadan oluşacak ve Ankara'nın Akyurt ilçesine 

bağlı Balıklıhisar Mahallesinde bulunan 47.589 m2'lik 1555/4 numaralı arsa üzerine inşa 

edilecektir. 

SB, Dünya Bankası (IBRD) ikrazının gelirlerini potansiyel riskleri değerlendirmek ve uygun 

azaltma önlemlerini sunmak için gerekli çevresel ve sosyal etki değerlendirme çalışmalarını 

yürütmek amacıyla kullanmak istemektedir. Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) 

uyarınca, Faaliyet 1'in inşası ve işletilmesine ilişkin çevresel ve sosyal risklerin, yukarıda 

belirtildiği üzere, Dünya Bankası ÇSÇ belgesi ve projenin revize edilen ÇSYÇ belgesi uyarınca 

"Önemli" riskli olarak sınıflandırılması önerilmektedir. Bu nedenle, aşağıda belirtilen hususları 

içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Yeniden 

Yerleşim Eylem Planı (YYEP) (ÇSED çalışmaları sırasında belirlenecektir) ve Paydaş katılım 

Planı (PKP) ile alt yönetim planları dâhil olmak üzere Bankanın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi ve 

Türkiye mevzuatları uyarınca, ayrıntılı bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) 

yapılması gerekmektedir.  

1. Kimyasal ve Tehlikeli Madde Yönetim Planı 
2. Hava Kalitesi ve Gürültü Yönetim Planı 
3. Atık ve Atıksu Yönetim Planı (Hastane/Tıbbı Atık Yönetim Planı dâhil) 
4. Kirlilik Önleme Planı 
5. Trafik Yönetim Planı 
6. İnsan Kaynakları Yönetim Planı (Davranış Kuralları Dâhil) 
7. Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planı 
8. İş Sağlığı ve Güvenliği Planı 
9. Kaynak Etkinliği Yönetim Planı 
10. İş Gücü Yönetim Planı 
11. Biyolojik Çeşitlilik Yönetim Planı 
12. Acil Durum Müdahale ve Eylem Planı 
13. Hayvan Refahı Yönetim Planı  
14. Güvenlik Yönetim Planı 

Faaliyetin risk seviyesi, Kapsamlaştırma Aşamasında Danışman tarafından değerlendirilecektir ve 

bu bilgi ÇSED'de belirtilmelidir. 

Yukarıda belirtilen planlar, ilgili olduğu durumlarda inşaat ve işletme aşamaları için ayrıca 

hazırlanacaktır. İlgili planlarda, özellikle çalışanlar ve topluluklar için COVID-19 risklerini ele alan 

azaltma önlemlerine yer verilmelidir. 

Danışman, ÇSED hazırlık aşaması öncesinde işbu İş Tanımının duyurulması ve ÇSED taslağının 

hazırlanmasından sonra gelinen aşamanın açıklanması amacıyla iki ayrı Halkın Katılımı Toplantısı 

düzenleyecektir. Paydaşlarla olan katılım ve istişareler, işbu İş Tanımı ve ÇSED, ÇSYP, YYEP 

ve PKP'ye ilişkin duyuru ve istişarelerle sınırlı olmayacak, aynı zamanda PKP'de belirtilen 

prosedürler uyarınca inşaat ve işletme aşamalarının tamamı boyunca SB tarafından yerine 

getirilecektir. İstişareler, ilgili tarihte SB tarafından uygulamaya konulan COVID-19 tedbirlerine 

uygun olacaktır. Danışman aynı zamanda biyo-çeşitlilik anketi, hava kalitesi, gürültü ölçümleri, 

toprak, yüzey ve yeraltı suyu analizlerini de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan gerekli çevresel 

temel ölçüm, analiz ve anketleri gerçekleştirecektir. 
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D. İŞİN KAPSAMI 
 

Danışman, birincil araştırmalar ve etkilenen topluluklarla derinlemesine istişareler yoluyla Çevresel 

ve Sosyal çalışmaları yürütecek ve açıklama amacıyla, ÇSED'in iş tanımını tartışmak ve ÇSED'in 

hazırlanmasından sonra paydaşlarla bulguları paylaşmak için en az 2 halka açık toplantı 

gerçekleştirecektir. Danışmanın, yukarıda listelenen çevresel ve sosyal çalışmalar ile belgeleri 

hazırlarken, Türkiye'deki mevcut ilgili kanun ve düzenlemelerle (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) 

ayrıca aşağıda belirtilen Dünya Bankası ve DSÖ belgelerini dikkate alması gerekmektedir: 

- Dünya Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) ve Kredi Kullanıcısı Kurumlara 
Yönelik Yol Gösterici Notlar;  

- Dünya Bankası Grubu’nun Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzu 
- Dünya Bankası Grubu'nun Sağlık Kuruluşları için İSG Rehberi; 
- Dünya Bankası Grubu’nun Su ve Sanitasyon için geçerli ÇSG Kılavuzu; 
- Dünya Bankası Grubu’nun Elektrik İletim ve Dağıtımı için geçerli ÇSG Kılavuzu; 
- Dünya Bankası Grubu’nun Doğalgaz Dağıtım Sistemi için geçerli ÇSG Kılavuzu;  
- Dünya Bankası Grubu’nun Tıbbi İlaç ve Biyo-Teknoloji Üretimi için geçerli ÇSG Kılavuzu 
- DSÖ Laboratuvar Biyogüvenlik Kılavuzu, dördüncü basım, 2020; 
- DSÖ Biyorisk Yönetimi: Laboratuvar Biyogüvenlik Kılavuzu, 2006, WHO/CDS/EPR/2006.6; 
- BM Tehlikeli Malların Taşınmasına İlişkin Model Düzenlemeler; 
- AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ'NİN bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların 

korunmasına ilişkin 22 Eylül 2010 tarih ve 2010/63/EU sayılı DİREKTİFİ (Directive 
2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the 
protection of animals used for scientific purposes, ilgili EEA metni (europa.eu)). 

ÇSG Kılavuzunun ilgili gereklilikleri görevlere uygulanacaktır. Türkiye’deki gerekliliklerin seviyesinin 

ve istenen tedbirlerin ÇSG Kılavuzunda istenenlerden farklılık göstermesi durumunda, Dünya 

Bankası’nın ÇSÇ'nin ÇSS'i uyarınca proje şartnamesinde daha sıkı olan gereklilikler uygulanacaktır 

(en sıkı deşarj ve emisyon standartları gibi).  

Danışman, yukarıda bahsi geçen çevresel ve sosyal çalışmaların ve dokümanların hazırlanmasında 

ÇSS gerekliliklerine tamamen uyacaktır. Faaliyet 1 ile ilişkili olması ve ÇSED kapsamında dikkate 

alınması beklenen ÇSS'ler aşağıda özetlenmektedir. 

Patojenleri işleyen tesislerin kurulmasına ve yönetimine ilişkin mevzuat ve kurumsal yapılar, şu anda 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından geliştirilmektedir. Ankara'daki Aşı Üretim Merkezinin, 

ABSL-3 tesisi tasarım, inşaat, işletme ve gözetim sistemi için uluslararası kabul görmüş standartları 

karşılamasını sağlamak için SB, uluslararası iyi uygulamalara uygun prosedürleri ve tedbirleri 

uygulamaya koyacak ve takip edecektir. ÇSED, A-BSL'nin mevcut konumuna ilişkin ilgili ulusal 

mevzuatın, ilgili kılavuzların ve GIIP'nin uygulanabilirliğini değerlendirecektir. Bu İş Tanımı Ek-5'te 

belirtildiği üzere önerilen akreditasyon ve denetim sistemi, tasarım ve inşaatı doğrulamak ve işletme 

sırasında yıllık denetim yapmak için bağımsız bir biyogüvenlik uzmanının istihdamını da 

öngörmektedir.    

Çalışanlar ve topluluklar açısından önemli riskleri yönetmek için Danışman, Ankara ABSL-3 tesisinin 

akreditasyonu ve denetimi için önerilen bu sistemin ayrıntılı bir incelemesini gerçekleştirecektir.  Bu 

tür bir incelemenin bulguları, diğerlerinin yanı sıra aşağıdakilere değinmesi gereken ÇSED'e 

yansıtılmalıdır: laboratuvarın sertifikalandırılacağı standart(lar) (örneğin, DSÖ, CDC); sertifikasyon 

sürecini yürütmek için akredite kuruluşlar (veya bağımsız uzmanlar söz konusu olduğunda, bu 

uzmanların sahip olması gereken nitelikler); ilk belgelendirmenin geçerlilik süresi, yıllık yenileme ve 

ara denetimlere ilişkin gereklilikler gibi belgelendirme sürecinin ayrıntılı adımları ve unsurları.   

ÇSS-1 Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi: 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/960ef524-1fa5-4696-8db3-82c60edf5367/Final+-+Health+Care+Facilities.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeCW2Q&id=1323161961169
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/83217cd8-b9a5-4383-97b5-5af26182b3b8/2007+Water+and+Sanitation.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m3CdtQr
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7b65ce6b-129d-4634-99dc-12f85c0674b3/Final%2B-%2BElectric%2BTransmission%2Band%2BDistribution.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeI4Rs&id=1323162154847
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/88f41d8f-bd85-4535-a689-066d41b7ee29/Final%2B-%2BGas%2BDistribution%2BSystems.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqezuZM&id=1323162128496
https://documents1.worldbank.org/curated/pt/151641489556364662/pdf/113495-WP-ENGLISH-Pharmaceuticals-and-Biotechnology-Mnfg-PUBLIC.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9241546506
https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6.pdf
https://shop.un.org/series/recommendations-transport-dangerous-goods-model-regulations
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:en:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:en:PDF
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Olası çevresel ve sosyal risklerin inşaat ve işletim faaliyetleri, yaşam alanlarının bozulması, tıbbi ve 

tehlikeli atıklar dâhil olmak üzere çeşitli atık kollarının üretimi ve bertarafı, toz, gürültü ve vibrasyon 

kaynaklı hava kirliliği, laboratuvar reaktiflerinin ve bulaşıcı numunelerin depolanması ve kullanımı, 

laboratuvar ekipmanının kullanımı, arazi edinimi ve yeniden yerleşim, İSG/sağlık çalışanlarının 

kişisel korunması ile ilgili risklerle ve yüklenici güvenliği ve toplum güvenliği ile ilgili bağlamsal 

risklerle ilgili çevresel sorunlar olması beklenmektedir. Faaliyet 1 kapsamında tesislerin işletimi 

esnasında hayvan deneyleri/refahı ile bağlantılı risklerin yanı sıra bulaşıcı malzemeleri işleme ve 

enfeksiyonun kontrol altına alınmasını sağlama gerekliliği ile bağlantılı riskler de olacaktır. İlişkili 

tesisler (elektrik iletim hatları, bağlantı/erişim yolları, su/atık su sistemleri vb.) ve kümülatif etkiler, 

değerlendirmeler kapsamında eksiksiz olarak ele alınacaktır. 

Çevresel ve sosyal değerlendirmelerde, arazi edinimi gereklilikleri de dâhil olmak ve ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere, sosyal riskler ve etkiler de dikkate alınacaktır. Örneğin, dezavantajlı ve 

hassas durumdaki gruplar üzerindeki etkiler, inşaat ve işletme çalışmaları sırasındaki halk sağlığı 

ve güvenliği riskleri, topluluklara işgücü akışı (özellikle kadınlar ve genç kızlar), proje faydalarının 

sağlanmasında gruplar arasında ayrımcılık riski, işçilerin sağlık, güvenlik ve refahı üzerindeki etkiler 

ve kültürel miras niteliğindeki sahalar üzerindeki riskler.  

ÇSED ve ÇSYP’nin gösterge niteliğindeki taslakları sırasıyla Ek-1 ve Ek-2’de sunulmaktadır. 

ÇSS-2 İşgücü ve Çalışma Koşulları: 

Proje çalışanları; doğrudan istihdam edilen işçileri, sözleşmeli işçileri ve ana tedarik işçilerini 

kapsar. Türkiye çok sayıda ILO sözleşmesine taraftır ve bunlar ÇSS-2 gereklilikleri ile uyumludur. 

Ülkenin Çalışma Kanunu ayrımcılık yapmama, sendikalaşma özgürlüğü, asgari çalışma yaşı ve 

asgari ücret, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve ihtilaf çözümü ile ilgili 

hükümler içermektedir. Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma ile ilgili riskler bu projede 

öngörülmemektedir. ÇSED, iş yerinde cinsel taciz veya iş yerinde fırsat eşitliği ilkesinin ihlali gibi 

riskleri tespit etmeyi ve önleyici birtakım tedbirler önermeyi amaçlayacaktır. ÇSED kapsamında 

bu risk kategorisine uygun ve Dünya Bankası’nın toplumsal cinsiyet bazlı taciz ve istismara yönelik 

kılavuzuna44 göre önlemler belirlenecektir:  

İş Gücü Yönetim Planı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Planı (inşaat işleri ve işletim için ayrı ayrı),  Dünya 

Bankası Grubu ÇSG Kılavuzu, ulusal mevzuat/standartlar ve daha özel uluslararası kabul görmüş 

standartlar (Danışman tarafından önerilecek ve PYDB ile kararlaştırılacak) uyarınca hazırlanacak 

ve Davranış Kuralları beraberinde ÇSYP'ye dâhil edilecektir.    

Danışman, çevresel ve sosyal değerlendirmeler kapsamında iş ve çalışma koşulları, çalışan 

sağlığı ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri dikkate alacak ve Ön Tedarik Zinciri Risk 

Değerlendirmesi gerçekleştirecektir.   

ÇSS 3 - Kaynak Etkinliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetilmesi: 

Faaliyet 1; su ve elektrik, doğal gaz ve inşaat malzemeleri gibi diğer kaynakların kullanımını 

gerektirecek karmaşık bir faaliyet olarak kabul edilmektedir.  Faaliyetin kirlilik ile ilgili olabilecek 

önemli riskleri; uygunsuz atık ve toprak yönetimi, inşaat faaliyetlerinin yakındaki olası su kütleleri 

üzerindeki olumsuz etkileri, inşaat ve işletme aşamalarının hava kalitesi ile ilgilidir. Ayrıca, tıbbi 

atıklar dâhil olmak üzere tehlikeli atıkların yönetimi ve deney hayvanlarının kullanımı ve aşı üretimi 

ile ilgili diğer kirletici riskleri işletim aşamasındaki önemli hususlardır.  Bu öngörülen etkiler ÇSED 

ve ilgili yönetim planları kapsamında ayrıntılı bir şekilde analiz edilerek değerlendirilecektir. Kirlilik 

 
44 http://documents.worldbank.org/curated/en/399881538336159607/Environment-and-Social-Framework-ESF-
Good-Practice-Note-on-Gender-based-Violence-English.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/en/399881538336159607/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Gender-based-Violence-English.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/399881538336159607/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Gender-based-Violence-English.pdf
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Önleme Planı, Kimyasal ve Tehlikeli Madde Yönetim Planı, Hava Kalitesi ve Gürültü Yönetim Planı 

ve Atık ve Atık Su Yönetim Planı (Hastane/Tıbbi Atık Yönetim Planı dâhil) hazırlanacak ve su, 

hava, gürültü ve toprak kirliliğine ilişkin gerekliliklerin ve kaynak etkinliği gerekliliklerinin yönetimini 

ve izlenmesini kapsayacaktır.     

ÇSS-4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği: 

Faaliyet 1'in planlama, inşaat ve işletme döneminde farklı riskleri barındıracağı öngörülmektedir.  

Faaliyet ile ilgili olarak dikkate alınması gereken temel çevresel hususlar, (i) laboratuvar 

reaktiflerinin ve bulaşıcı numunelerin depolanması ve kullanımı ile laboratuvar ekipmanının 

kullanımı, tıbbi atıkların/laboratuvar atıklarının yönetimi, sağlık çalışanlarının İSG/kişisel koruması 

ve toplum güvenliği dâhil olmak üzere ABSL3 ve diğer laboratuvarların işletilmesi, (ii) hayvanlar 

üzerinde test ve (iii) Faaliyet 1'de inşaat ve donanım kurulumu ile ilişkili çevresel ve sosyal riskler 

ile ilişkili olan hususlar olup bunlarla sınırlı değildir. 

Danışman, paydaşların inşaat ve işletim aşamalarının toplum sağlığı ve güvenliği üzerindeki 

etkilerini, azaltma tedbirlerini, ÇSED çalışmalarındaki izleme ve raporlama gerekliliklerini tespit 

edecek ve Dünya Bankası ÇSG Kılavuzu, ulusal mevzuat/standartlar ve daha özel uluslararası 

kabul görmüş standartlar uyarınca Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planını ve ilgili diğer planları 

hazırlayacaktır.  Bu çalışmalarda hem inşaat hem de işletme aşamaları için, taşkın, deprem, 

toprak kayması gibi doğal tehlikelerden kaynaklı sahaya özgü riskler ve ölçekleri, Acil Durum 

Müdahale ve Eylem Planında ele alınacaktır. Olası acil durumlardan biri, kazara ya da kasıtlı 

suistimal yoluyla son derece bulaşıcı hastalık organizmalarının yayılmasıdır.  İşletim aşamasına 

yönelik Acil Durum Müdahale ve Eylem Planı, bu riskleri de ele alacaktır. İşletim aşaması başta 

olmak üzere söz konusu risklerle bağlantılı olarak güvenlik ihtiyacı değerlendirilecek ve uygun 

olan şekilde Güvenlik Yönetim Planında ele alınacaktır. 

Ayrıca Danışman, ÇSED'deki iş gücü akınıyla ilgili uygun risk yönetimi tedbirlerini belirleyecektir. 

Büyük tesisler inşa ederken, iş gücü gereksinimleri önemli olabilir ve düzgün yönetilmezse, bu 

şantiyelerde istihdam arayışıyla fırsatçı göç söz konusu olabilir. 

ÇSS 4 ile ilgili planlar, civardaki yerel toplulukların bu tesisin neleri içerdiğini anlamalarına yardımcı 

olmak ve kamuyla paylaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamak için SB tarafından ilgili bilim 

insanları ve uzmanlar ile birlikte yürütülen bir Topluluk İrtibat Kurulunu tanımlamalıdır; çünkü bu 

tesisler, topluluk katılımı kısmı iyi yönetilmezse yanlış bilgilendirmeye ve tepkilere yol açabilir. 

Topluluk İrtibat Kurulu sadece inşaat öncesi için düşünülmemeli, aynı zamanda 3 aşamayı 

kapsamalıdır: planlama, inşaat ve işletme aşaması. 

 

ÇSS-5 Arazi Edinimi, Arazi Kullanım Kısıtlamaları ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim: 

Tesisin ve yardımcı bileşenlerinin hiçbirinin (enerji iletim hattı, yollar, kamplar, vb.) gönülsüz arazi 

edinimine yol açması beklenmemektedir. Akyurt'taki saha, Devlet Hazine Arazisidir ve hâlihazırda 

SB tarafından kullanılmaktadır ve yerleşim alanı içerisinde yer almamaktadır; çevresinde ağırlıklı 

olarak otomotiv ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin binaları bulunmaktadır. Bununla 

birlikte; Danışman, Faaliyet 1'in arazi edinimi ve arazi kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek 

etkilerini ÇSS 5'e uygun olarak değerlendirecektir ve YYEP hazırlama ihtiyacı konusunda PYDB'yi 

bilgilendirecektir. Bu bilgiler ÇSED çalışmalarına dâhil edilmelidir ve ilgili azaltma tedbirlerine 

ÇSED'de ve ayrıca ilgili planlarda yer verilmelidir. Gerekirse, Faaliyet 1 için, planlanan faaliyetten 

ve ilgili tesislerinden (Enerji iletim hattı, su-atıksu iletim hattı vb.) kaynaklanan tüm gönülsüz arazi 

edinimini ve/veya kısıtlamalarını içerecek şekilde bağımsız bir YYEP hazırlanacaktır. YYEP arazi 

kaynaklı etkileri, proje arazi edinim gereksinimlerinden etkilenen grupları açık bir şekilde 
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belirleyecek, her bir etki grubuna ilişkin görev ve sorumlulukları tanımlayacak, ulusal kanunlar ve 

ÇSS5 arasındaki açıkları kapatmaya yönelik ilave tedbirleri içeren bir Görev ve Sorumluluk Matrisi 

hazırlayacak, arazi edinimine ilişkin süreci ve kurumsal düzenlemeleri genel hatlarıyla belirleyecek 

ve YYEP uygulaması için bütçe ve zaman çizelgesi sunacaktır.  SB PYDB'nin Ç&S uzmanları 

tarafından gerçekleştirilen ön Ç&S izleme, etkilenen arazide gayri resmi kullanıcıların varlığına 

işaret etmemektedir.  YYEP hazırlanırken, Faaliyet 1'den etkilenmesi muhtemel herhangi bir resmi 

ya da gayri resmi kullanıcının/arazi sahibinin ve İlişkili Tesislerin tespit edilmesi durumunda, bu 

tesisler de belirlenecek ve YYEP'ye dâhil edilecektir. YYEP; hassas grupların belirlenmesine ve 

bu gruplara yönelik tedbirlerin alınmasına ek olarak, gereken şekilde geçim desteği, geçici 

ödenekler ve yardım ile ilgili tedbirleri de içerecektir.  

İş Tanımı ve gösterge niteliğindeki YYEP taslağı Ek-3'te yer almaktadır. 

ÇSS-6 Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Yaşayan Doğal Kaynakların Sürdürülebilir 

Yönetimi:   

Faaliyet 1, proje ÇSYÇ'si uyarınca biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynaklar üzerindeki olası etkiler 

açısından izlenecektir.  Danışman tarafından ÇSED çalışmaları kapsamında biyolojik çeşitlilik 

araştırması yapılacaktır. Sahaya özgü çevresel ve sosyal değerlendirmeler kapsamında flora ve 

fauna türlerinin, yaşam alanlarının önem düzeyinin ayrıntılı bir analizi yer alacak ve potansiyel 

olumsuz etkiler tespit edilecek ve sahaya özgü azaltma ve izleme önerilerine yer verilecektir.  

ÇSED ilgili bulgularının yanı sıra biyolojik çeşitliliğe, ekosistemlere, ekosistem hizmetlerine ve 

yaşam alanlarına ilişkin referans verilere dayanarak Danışman, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler 

ve ekosistem hizmetleri ile ilgili riskleri önlemek, asgariye indirmek ve yönetmek için ilave ve 

hedefe yönelik tedbirleri içeren bir Biyolojik Çeşitlilik Yönetim Planı hazırlayacaktır.  ÇSED 

kapsamında kritik yaşam alanlarının, doğal yaşam alanlarının ve değiştirilmiş yaşam alanlarının 

varlığı tespit veya teyit edilecektir (ÇSS-6 tanımlarına uygun olarak). Temel ve etki değerlendirme 

çalışmaları ve yönetime ilişkin azaltma tedbirleri, Çubuk çayı sulak arazi habitatındaki biyolojik 

çeşitlilik özellikleri üzerindeki olası etkileri içerecektir. ÇSED ayrıca, neden ekolojik (veya sosyal) 

olarak hassas bir saha olduğu veya olabileceği, herhangi bir yasal korumaya veya ilgili 

düzenlemelere sahip olup olmadığı ve ÇSED'in odaklanması gereken belirli olası etkilerin olup 

olmadığı dâhil olmak üzere, çay hakkında bazı bilgiler sağlamalıdır. 

 

ÇSS-8 Kültürel Miras: 

Faaliyet 1 sahasında ÇSED esnasında bulunabilecek potansiyel kültürel açıdan önemli varlıklar 

(somut ve/veya somut olmayan kültürel miras), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile istişare edilerek 

değerlendirilecektir. Paydaş istişare süreci esnasında Faaliyet 1'den etkilenebilecek somut 

olmayan kültürel mirasın varlığı da belirlenecek ve değerlendirilecektir.  

Faaliyet 1 inşaat işleri içerdiği için, kazı işleri sırasında rastlantısal bulgularla karşılaşılması 

muhtemeldir. Dolayısıyla, ulusal kanunlarda ve yönetmeliklerde öngörülen hükümler uyarınca bir 

Rastlantısal Buluntu Prosedürü olacaktır.  

ÇSS-10 Paydaş Katılımı ve Bilgilerin Açıklanması: 

Paydaş Katılım Planının (PKP) amacı uygulayıcı kuruluşun kilit paydaşları (projeden etkilenen 

taraflar ve diğer ilgili taraflar) tespit etmesine ve özellikle projeden etkilenen gruplar olmak üzere 

bunlarla yapıcı bir ilişki kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olacak sistematik bir paydaş katılım 

yaklaşımı oluşturmaktır. PKP aynı zamanda Faaliyet 1 için paydaş ilgisinin ve desteğinin 

seviyesini değerlendirecek, paydaş görüşlerinin tasarımda, çevresel ve sosyal performansta 

dikkate alınmasını sağlayacak, faaliyet ömrü boyunca kapsayıcı bir katılımı teşvik ederek bunun 
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için gerekli araçları sağlayacak, gerekli faaliyet bilgilerinin paydaşlara zamanlı, anlaşılabilir, 

erişilebilir ve uygun bir şekilde açıklanmasını sağlayacak, vatandaşlara sorun ve şikâyetlerini 

iletebilmeleri için erişilebilir ve kapsayıcı yollar sunacak ve faaliyetin uygulayıcı kuruluşunun bu 

şikâyetlere cevap vermesini ve bunları yönetmesini sağlayacaktır. 

Danışman, Ana Projenin PKP'si uyarınca projeye özgü bir PKP hazırlayacak ve Amaç bölümünde 

tanımlanan gerekli iki (2) halkın katılımı toplantısını gerçekleştirecektir.   PKP, aşağıdaki kilit 

unsurları içerecektir (bakınız Ek-4’teki ayrıntılı ana plan): 

• Giriş/Proje Açıklaması   

• Düzenlemeler ve Gereklilikler  

• Geçmiş Paydaş Katılımı Faaliyetlerinin kısa özeti  

• Paydaş Tespiti ve Analizi  

• Paydaş Katılım Programı  

• Paydaş Katılım Sürecinin Rolleri, Sorumlulukları ve Kaynakları  

• Şikâyet Mekanizması  

• İzleme ve Raporlama  

• Referanslar  

Ekler arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ve paydaş katılım toplantılarının örnek tutanak 

formları; Şikâyet Başvuru Formu; Paydaş Haritası veya Şeması; yazışmalar veya gerçekleştirilen 

diğer istişare toplantılarına, çalıştaylara, yuvarlak masa toplantılarına, bölgesel etkinliklere vs. 

ilişkin tutanaklar bulunacaktır. 

Yukarıda açıklanan ÇSS gerekliliklerinden ayrı olarak, Faaliyet 1 için hazırlanacak ÇSED ve ÇSYP 

daha genel bir konu olan toplumsal cinsiyet hususlarını da ele alacaktır. ÇSS-2 kapsamında 

değinildiği gibi, iş yerinde cinsiyete dayalı şiddet riskleri işgücü ve çalışma koşulları başlığı altında 

değerlendirilecektir. Kadınların sosyal statülerine ilişkin kırılganlıkları veya inşaat çalışmaları 

sırasında işçi akışının doğuracağı riskler gibi diğer toplumsal cinsiyet hususları ÇSS-1, ÇSS-4, 

ÇSS-5 ve ÇSS-10 kapsamında ele alınan konular bağlamında değerlendirilecektir.  

E. KİLİT PERSONELİN SORUMLULUKLARI VE NİTELİKLERİ  
 

E.1 Proje Yöneticisi 
Genel Sorumluluklar 
Tüm projenin koordinasyonundan sorumlu olacaktır. 
Nitelikleri ve Sorumlulukları  

• En az 20 sene profesyonel tecrübeye sahip olmak, 

• Son 10 yıl içinde ilgili Türk Mevzuatı ve uluslararası standartlara uyumlu ÇSED süreci 

yönetmiş olan, 

• Son 5 sene içinde sağlık tesisi projelerinde çevresel ve sosyal değerlendirme, çevresel 

ve sosyal durum değerlendirme ve izleme süreçlerini yönetmiş olan, 

• Tercihen yüksek lisans derecesi sahibi Çevresel veya Sosyal Uzman.  
 
E.2 Kıdemli Sosyal Etki Değerlendirme Uzman 
Genel Sorumluluklar 
Projenin yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde tüm sosyal risklerini tespit ederek risklerin ortadan 
kalkması ve/veya azaltılması için önerilerde bulunacaktır, ÇSED ve ilgili ÇSYP'lerin 
uygulanmasını kolaylaştıracaktır. 
Nitelikleri ve Sorumlulukları 

• İlgili Türk Mevzuatı ve uluslararası standartlarla uyumlu olarak Sosyal Etki 

Değerlendirme analizi konusunda en az 10 yıl tecrübeli olan, 

• Tercihen yüksek lisans sahibi Sosyal Bilimci. 
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• Gönülsüz arazi edinimi, ülkede yeniden yerleşim konularında bilgi ve deneyim tercih 

sebebidir 
 
E.3 Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim Uzmanı 
Genel Sorumluluklar 
YYEP'yi hazırlayacak ve bunu yaparken projenin ve ilişkili tesislerinin inşaat ve işletim süreci 
öncesinde ve esnasında arazide yer alan varlıklarda ve geçim kaynaklarında fiziki ya da 
ekonomik kayıplarla sonuçlanabilecek hususları tespit edecek ve ÇSS5 uyarınca riskleri 
önlemeye ve/veya azaltmaya yönelik eylemler sunacaktır.   
 
Nitelikleri ve Sorumlulukları 

• En az 5 yıl gönülsüz yeniden yerleşim, özellikle ekonomik yeniden yerleşim (arazi 

temelli gelir kaynaklarının geri kazanımı) ile ilgili uluslararası sosyal koruma politikaları 

deneyimli Sosyal Uzman. 

• Uluslararası standartlara (IFC/DB/EBRD vb.) uygun YYEP hazırlama konusunda en az 

5 yıllık deneyim 

• Türk kamulaştırma mevzuatı konusunda bilgi ve deneyim tercih sebebidir 
 
E.4 Kıdemli Çevre Uzmanı 
Genel Sorumluluklar 
Projenin yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki çevresel risklerini tespit ederek risklerin ortadan 
kalkması ve/veya azaltılması için önerilerde bulunacaktır. 
 
Nitelikleri ve Sorumlulukları 

• İlgili Türk Mevzuatı ve uluslararası IFI standartlarıyla uyumlu olarak Çevresel Etki 

Değerlendirme konusunda en az 10 yıl tecrübeli olan, 

• •En az 1 adet sağlık tesisi projesinde ulusal ve uluslararası gerekliliklere göre Çevre ve 

Sosyal konularda verilen hizmetlerde çalışmış, Çevre Uzmanı. 
 

E.5 Biyogüvenlik Uzmanı 
Genel Sorumluluklar 
Projenin yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki biyogüvenlik risklerini tespit ederek risklerin 
ortadan kalkması ve/veya azaltılması için önerilerde bulunacaktır. 
Nitelikleri ve Sorumlulukları 

• Mikrobiyoloji veya Biyoteknoloji alanında doktora 

• Biyogüvenlik danışmanı olarak en az 5 yıllık deneyim 

• En az 3 laboratuvarda ABSL-3/BSL-3/BSL-2 biyogüvenlik uzmanı olarak en az 10 yıllık 

deneyim  

• Biyogüvenlik konferanslarına düzenli katılım 

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 tesis tasarımı inceleme ve onaylama deneyimi 

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 tesisi yapım gözetimi deneyimi 

• Biyogüvenlik tesisi işletmeye alma deneyimi 

• Biyogüvenlik ve hayvan biyogüvenliği konularında saha eğitimi deneyimi 
 

E.6 Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı 
Genel Sorumluluklar 
Projenin yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki biyolojik çeşitlilik ile ilgili risklerini tespit ederek 
risklerin ortadan kalkması ve/veya azaltılması için önerilerde bulunacaktır. 
Nitelikleri ve Sorumlulukları 

• En az 10 sene profesyonel tecrübeye sahip olmak, 

• DB'nin ÇSÇ gerekliliklerine ve tercihen ilgili Türk Mevzuatına aşina olan bir Biyolog,  

• DB/IFC dâhil olmak üzere uluslararası donörler tarafından finanse edilen en az 10 

projede çalışmış olmak. 
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E.7 Kültürel Miras Uzmanı 
Genel Sorumluluklar 
Projenin yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki arkeolojik risklerini tespit ederek risklerin ortadan 
kalkması ve/veya azaltılması için önerilerde bulunacaktır. 
Nitelikleri ve Sorumlulukları 

• En az 10 sene profesyonel tecrübeye sahip olmak, 

• İlgili Türk Mevzuatına ve tercihen DB'nin ÇSÇ gerekliliklerine aşina bir Arkeolog. 
 

E.8 İSG Uzmanı 
Genel Sorumluluklar 
Projenin İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini tespit ederek risklerin ortadan kalkması ve/veya 
azaltılması için önerilerde bulunacaktır. 
Nitelikleri ve Sorumlulukları 

• En az 10 sene profesyonel tecrübeye sahip olmak, 

• İlgili bölümlerde lisans derecesine sahip olmak ve ilgili Türk Mevzuatına ve tercihen 

Dünya Bankası ÇSÇ gerekliliklerine aşina olmak. 

• Biyogüvenlik seviyelerine sahip sağlık sektörü tesislerinde sağlık ve güvenlik deneyimi 

tercih sebebidir. 
 

E.9 Biyomedikal Atık Yönetimi Uzmanı 
Genel Sorumluluklar 
Projenin biyomedikal atık yönetimi risklerini tespit ederek risklerin ortadan kalkması ve/veya 
azaltılması için önerilerde bulunacaktır. 
Nitelikleri ve Sorumlulukları 

• İlgili alanda en az 10 yıllık deneyim, 

• İlgili bölümlerde lisans derecesine sahip olmak ve ilgili Türk Mevzuatına ve tercihen 

Dünya Bankası ÇSÇ gerekliliklerine aşina olmak. 
 

E.10 Paydaş Katılım Uzmanı 
Genel Sorumluluklar 
Paydaş analizini, paydaş katılım programını, etkilenen olası hassas grupların belirli ihtiyaçlarını, 
şikâyet mekanizmasını ve projeyle ilgili toplum sağlığı riskleri hakkında halkı bilgilendirmeye 
yönelik bir iletişim stratejisini içerecek şekilde sahaya özel Paydaş Katılım Planı hazırlayacaktır.  
Nitelikleri ve Sorumlulukları 

• İlgili alanda en az 5 yıllık deneyim, 

• İlgili bölümlerde lisans derecesine sahip olmak ve ilgili Türk Mevzuatına ve tercihen 

Dünya Bankası ÇSÇ gerekliliklerine aşina olmak. 
 

E.11 Hayvan Refahı Uzmanı 
Genel Sorumluluklar 
Hayvan Refahı Yönetim Planını hazırlayacak ve hayvan refahı ile ilgili risklerin ortadan 
kaldırılması ve/veya azaltılması için tavsiyelerde bulunacaktır. 
Nitelikleri ve Sorumlulukları 

• İlgili alanda en az 10 yıllık deneyim, 

• İlgili bölümlerde lisans derecesine sahip olmak ve ilgili Türk Mevzuatına ve tercihen 

Dünya Bankası ÇSÇ gerekliliklerine aşina olmak. 
 

E.12 Çevre Mühendisi 
Genel Sorumluluklar 
Artan hava değişim oranları ve ek HEPA filtrasyon sistemleri ile başta havalandırma sistemine 
olmak üzere, tasarıma belirli katkılar sağlayacaktır.   
Nitelikleri ve Sorumlulukları 

• İlgili alanda en az 5 yıllık deneyim, 
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• İlgili çevre mühendisliği bölümlerinde Lisans Derecesine sahip olmak 
 

F. DANIŞMANIN RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
 

Danışman, tüm raporları hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlayacaktır. Raporlar, her bir 

çıktının sunulmasından sonra 15 takvim günü içerisinde SB PYDB içindeki ilgili danışmanlar 

tarafından gözden geçirilecek ve Dünya Bankası bu çıktıların gözden geçirilmesi konusunda SB'yi 

destekleyecektir. Danışmandan çıktı olarak beklenen raporlar aşağıdaki takvime göre teslim 

edilecektir: 

1) Kapsamlaştırma (Scoping) Raporu: İşin başlangıcından itibaren 1 ay içerisinde teslim 
edilecek ve hem İngilizce hem de Türkçe dilinde hazırlanacaktır ve bu raporda; ÇSED 
kapsamı ve içerik tablosu, o tarih itibariyle ortaya çıkan problemler ve İş Tanımıyla ilgili 
önemli uyumsuzluklar yer alacaktır. Bu raporda işin ilerleyişini etkileyebilecek önemli 
sorunlar PYDB'nin dikkatine sunulacaktır. 

Kapsamlaştırma Raporu aynı zamanda bir "Başlangıç Raporu" görevi göreceğinden; bir 

çalışma planını ve kullanılacak metodolojilerin açıklamasını içerecektir ve ayrıca 

Danışmanın İş Tanımı ile ilgili açıklığa kavuşturulması veya varsa değiştirilmesi gerektiğini 

düşündüğü yönleri belirleyecektir (ör. belirli veri türlerinin elde edilmesi beklenenden daha 

zorsa, ek süre ve/veya kaynaklar gerekebilir ya da farklı bir yaklaşımın kullanılması 

gerektiği konusunda karar alınabilir).  

  

2) Taslak ÇSED Raporu, ÇSYP, PKP, YYEP ve alt yönetim planları: Bu Görev Tanımında 

yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5'te sunulan gereksinimler/taslak doğrultusunda 
İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanacak taslak raporlar (gerektiğinde hazırlanacak olan 
YYEP dâhil), Kapsam Belirlemenin tamamlanmasından itibaren en geç 5 ay içerisinde 
PYDB'ye sunulacaktır. PYDB, taslakları inceleyip görüşlerini ve varsa değişiklik taleplerini 
Danışmana bildirecektir. 

 

3) Nihai ÇSED Raporu, ÇSYP, PKP, YYEP ve alt yönetim planları: İngilizce ve Türkçe olarak 
hazırlanıp PYDB'nin görüşüne sunulan taslak raporlar, PYDB'nin görüşleri ve varsa 

değişiklik talepleri doğrultusunda, nihai hale getirilecektir. Nihai ÇSED, ÇSYP, PKP, YYEP 
ve alt yönetim planları, PYDB'nin görüşlerinin ve varsa değişiklik taleplerinin Danışmana 
bildirilmesinden sonra en geç 2 hafta içerisinde tamamlanıp PYDB'ye sunulacaktır. Taslak 
raporların sunulmasının ardından gerçekleştirilen halkın katılımı toplantısının sonuçları 
nihai belgelere yansıtılacaktır. Nihai raporlar PYDB tarafından onaylanacaktır. 

G. İDARENİN SAĞLAYACAĞI HİZMETLER VE İMKÂNLAR 
 

PYDB, işin uygun şekilde yürütülüp tamamlanabilmesi için Danışman tarafından talep edilen tüm 

bilgi ve belgeleri Danışmana sağlayacaktır.  

 

H. ÇALIŞMANIN İDARE TARAFINDAN DENETİMİ  
 

Danışman tarafından hazırlanan raporlar, PYDB bünyesinde görev yapan Sosyal Sektör Uzmanı 

ve Çevre Uzmanı tarafından incelenecektir ve gerektiğinde düzeltici faaliyet talep edilebilecektir.  
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İ. İŞİN SÜRESİ, YERİ VE ZAMANI: 
 

İşin 8 ay sürmesi öngörülmektedir. Saha çalışması, Ankara ilinin Akyurt ilçesinde Faaliyet 1'in 

kurulacağı Proje alanı çevresinde (kapsamlaştırma çalışması sırasında belirlenecek) etki alanında 

yapılacaktır. 

 

Pandemi koşulları el verirse, Halkın Katılımı Toplantıları Ankara'da, ilgili etkilenen yerleşimde 

yapılacaktır (en az 2 toplantı, ancak planlama/hazırlık, inşaat ve işletme olmak üzere 3 aşamanın 

tümünü kapsayacak olan PKP'nin geliştirilmesine paralel olarak sürekli katılım da beklenmektedir). 

COVID-19 halk sağlığı kısıtlamaları nedeniyle toplantıların fiziksel olarak gerçekleştirilmesinin 

mümkün olmaması durumunda; PKP, yerel toplulukların ve paydaşların zamanında geri bildirim 

almasını sağlamak için alternatif kanallar oluşturacaktır. PKP, merkezin planlama/hazırlık, inşaat 

ve işletme aşamalarını kapsayacak paydaş katılımı ve halkın katılımı toplantılarını içerecektir.    

 
 

J. FİRMADA ARANAN YETERLİLİK KRİTERLERİ   
Bu İş Tanımı kapsamında talep edilen işi gerçekleştirmek üzere danışmanlık hizmeti sunacak 

Danışman Firmada aranan yeterlilik kriterleri aşağıdaki gibidir: 

1) Danışman, uluslararası standartlar (IFC/DB/ EBRD vb.) doğrultusunda çevresel ve sosyal 
değerlendirmeler konusunda en az 10 yıldır faaliyet gösteren bir firma olacaktır. 

2) Danışman, sağlık sektöründe daha önce en az 5 onaylı çevresel ve sosyal değerlendirme 
/ durum tespiti veya ilgili çalışmaları uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmiş 
ve tercihen biyogüvenlik seviyesi 3 dâhil olmak üzere tesislerde çalışma deneyimine sahip 
bir firma olacaktır.  

3) Danışman Firma, kabul edilebilir düzeyde olan niteliklerini belgeleyecek ve bunlar 
operasyonu desteklemek için gerektiğinde doğru ulusal ve/veya uluslararası uzmanlığı 
içerecektir.  
 

Ek 1: Gösterge Niteliğinde Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Taslağı: 

 

(a) Yönetici Özeti  

- Önemli bulguların ve önerilen eylemlerin kısa bir açıklaması.  
(b) Yasal ve Kurumsal Çerçeve45  

- Proje için geçerli olan ve ÇSS-1 paragraf 26’da değinilen hususlar dâhil olmak üzere 
çevresel ve sosyal değerlendirmenin gerçekleştirilmesinde esas alınan yasal ve 
kurumsal çerçeve analiz edilir.  

- Borçlunun mevcut çevresel ve sosyal çerçevesi ile ÇSDS’ler karşılaştırılır ve bunlar 
arasındaki boşluklar tespit edilir.  

- Ortak finansörlerin çevresel ve sosyal gereklilikleri tespit edilir ve değerlendirilir.  
- ÇSED, A-BSL'nin mevcut konumuna ilişkin ilgili ulusal mevzuatın, ilgili kılavuzların ve 

GIIP'nin uygulanabilirliğini değerlendirecektir. 

 
45 Bu analiz çalışma, sağlık ve güvenlik mevzuatını da içerir.  
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- Ankara ABSL-3 tesisinin (Ek 5) akreditasyonu ve denetimi için önerilen sistemin ayrıntılı 
bir incelemesi gerçekleştirilmiştir.  Mevcut sistemlerin ve kapasitenin yeterliliği bu 
görevin bir parçası olarak değerlendirilir ve güçlendirme için özel öneriler sunulur. Bu 
tür bir inceleme, diğerlerinin yanı sıra: laboratuvarın sertifikalandırılacağı standart(lar)ı 
(örn. WHO, CDC); sertifikasyon sürecini yürütmek için akredite edilmiş kuruluşları (veya 
bağımsız uzmanlar olması durumunda, bu uzmanlar için ek nitelik gereklilikleri); 
sertifikalandırma sürecinde yer alan ek unsurları veya ayrıntıları (örneğin, ilk 
sertifikalandırmanın geçerlilik süresi, yıllık yenileme ve ara denetimlere ilişkin 
gereklilikler ve süreç) ele almalıdır.    

(c) Proje Açıklaması  

- Önerilen Proje ile gerekli olabilecek saha dışı yatırımlar dâhil olmak üzere coğrafi, 
çevresel, sosyal ve zamansal bağlam (örneğin projeye özel boru hatları, erişim yolları, 
elektrik temini, su temini, barınma, ham madde ve ürün depolama tesisleri) ve projenin 
ana tedarikçileri kısaca açıklanır.  

- Proje ayrıntıları göz önünde bulundurularak ÇSS 1 – 10 gerekliliklerini karşılamak için 
bir plana ihtiyaç duyulup duyulmadığı belirlenir.  

- Proje sahası, etki alanı ve projenin doğrudan, dolaylı ve kümülatif etkilerinden 
etkilenebilecek diğer alanlar hakkında yeterli ayrıntı sunan bir harita.  

(d) Başlangıç Durumu Verileri  

- Projenin yeri, tasarımı, işletmesi veya etki azaltma önlemleri için anlam taşıyan 
başlangıç durumu verileri ayrıntılı olarak sunulur. Bu verilerin doğruluğu, güvenilirliği ve 
kaynakları ile ilgili bir tartışma ile birlikte proje tanımlama, planlama ve uygulama tarihleri 
ile ilgili bilgiler içermelidir.  

- Mevcut verilerin ölçüleri ve kalitesi, kilit veri boşlukları, öngörülere ilişkin belirsizlikler 
tespit ve tahmin edilir. 

- Mevcut bilgilere dayalı olarak, çalışmaya konu alanın kapsamı değerlendirilir ve proje 
başlamadan önce yapılması öngörülen değişiklikler dâhil olmak üzere ilgili fiziksel, 
biyolojik, demografik ve sosyoekonomik koşullar açıklanır.  

- Proje alanı içerisinde olup doğrudan proje ile ilişkili olmayan mevcut ve önerilen imar 
faaliyetleri dikkate alınır.  

(e) Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkiler  

- Projenin ilgili tüm çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri dikkate alınır. ÇSS 2-8’de spesifik 
olarak belirtilen çevresel ve sosyal riskler ve etkiler ile projenin spesifik özelliği ve 
bağlamı sonucunda ortaya çıkabilecek diğer çevresel ve sosyal riskler ve etkiler, ÇSS-
1 paragraf 28’de belirtilen riskler ve etkiler ile birlikte belirlenir.  

(f) Etki Azaltma Önlemleri  

- Etki azaltma önlemleri ve azaltılamayacak nitelikteki önemli olumsuz artık etkiler 
belirlenir ve mümkün olduğu ölçüde bu olumsuz artık etkilerin kabul edilebilirliği 
değerlendirilir.  

- Olumsuz etkilerin dezavantajlı veya hassas grupları orantısız bir şekilde etkilememesi 
için farklılaştırılmış önlemler belirlenir.  

- Çevresel ve sosyal etkileri azaltma önlemlerinin uygulanabilirliği; önerilen etki azaltma 
önlemlerinin sermaye ve cari giderleri, bunların yerel koşullara uygunluğu; önerilen etki 
azaltma önlemlerine yönelik kurumsal, eğitim ve izleme gereklilikleri değerlendirilir.  

- Daha fazla dikkat edilmesi gerekmeyen hususlar belirlenir ve bu tespitin gerekçeleri 
sunulur.  

(g) Alternatiflerin Analizi  

- Projesiz durum da dâhil olmak üzere, önerilen projenin yer, teknoloji, tasarım ve işletme 
ile ilgili uygulanabilir alternatifleri, potansiyel çevresel ve sosyal etkileri bakımından 
sistematik olarak karşılaştırılır ve olası konumların artıları ve eksileri tartışılır.  
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- Alternatiflerin çevresel ve sosyal etki azaltma önlemlerinin uygulanabilirliği; alternatif 
etki azaltma önlemlerinin sermaye ve cari giderleri, bunların yerel koşullara uygunluğu 
ve alternatif etki azaltma önlemlerine yönelik kurumsal, eğitim ve izleme gereklilikleri 
değerlendirilir.  

- Alternatiflerin her biri için, çevresel ve sosyal etkiler nicel olarak değerlendirilir ve 
mümkün olduğu durumlarda bunlara ekonomik değer biçilir.  

(h) Tasarım Önlemleri  

- Önerilen belirli bir proje tasarımının seçiminde esas alınan gerekçeler ortaya konulur ve 
ilgili ÇSG Kılavuzu belirtilir veya ÇSG Kılavuzunun proje için uygulanamaz olduğu tespit 
edilirse, tavsiye edilen emisyon seviyeleri ile iyi uluslararası sektör uygulamaları 
doğrultusunda kirlilik önleme ve azaltma yaklaşımları gerekçelendirilir.  

(i) Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) (bkz. Ek 2) 

(j) Ekler  

- Çevresel ve sosyal değerlendirmeyi hazırlayan veya hazırlanmasına katkıda bulunan 
kişi ve kuruluşların listesi.  

- Kullanılan yayınlanmış veya yayınlanmamış yazılı materyallerin belirtildiği kaynakça.  
- Etkilenen kişiler ve diğer ilgili taraflar dâhil olmak üzere paydaşlar ile yapılan 

toplantıların, istişarelerin ve araştırmaların kayıtları. Bu kayıtlar, etkilenen kişilerin ve 
diğer ilgili tarafların görüşlerini almak için gerçekleştirilen paydaş katılım yöntemini 
belirtir.  

- Ana metinde atıfta bulunulan veya özetlenen ilgili verilerin sunulduğu tablolar.  
- İlgili rapor veya planların listesi.  
- İlgili bakanlıklardan, il müdürlüklerinden ve diğer kamu kurumlarından alınan resmi 

yazılar.  
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Ek 2: Gösterge Niteliğinde Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) Taslağı:  

 

Bir ÇSYP, olumsuz çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri önlemek, dengelemek veya kabul 

edilebilir seviyelere indirmek amacıyla proje uygulaması veya işletmesi aşamalarında alınacak etki 

azaltma ve izleme önlemleri ile kurumsal önlemlerden oluşur. ÇSYP aynı zamanda bu önlemlerin 

uygulanması için gerekli olan önlemleri ve eylemleri de içerir. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, 

(a) potansiyel olumsuz etkilere karşı gerçekleştirilebilecek müdahaleleri belirler; (b) bu 

müdahalelerin etkili ve zamanlı bir şekilde yapılabilmesine yönelik gereklilikleri belirler ve (c) bu 

gerekliliklerin nasıl yerine getirileceğini açıklar.  

ÇSYP’ler ayrı bir doküman olarak hazırlanır. ÇSYP içeriğinde aşağıdakiler yer alır:  

(a) Etki Azaltma  

- ÇSYP, potansiyel olumsuz çevresel ve sosyal etkileri kabul edilebilir seviyelere indiren 
etki azaltma hiyerarşisi doğrultusunda gerçekleştirilecek önlemleri ve eylemleri belirtir. 
Plan ilgisine göre telafi edici önlemleri de içerir. Spesifik olarak, ÇSYP;   

 

(i) Öngörülen tüm olumsuz çevresel ve sosyal etkileri tespit eder ve özetler (arazi 
edinimini, gönülsüz yeniden yerleşim, işçi ve halk sağlığı ve güvenliğini, 
hassas grupları ve kültürel mirası ilgilendirenler dâhil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere) veya;  

(ii) İlgili olduğu etkinin türü ve hangi koşullarda gerekli olduğu dâhil olmak üzere, 
her bir etki azaltma önlemini (ve teknik ayrıntılarını) ve gerektiğinde tasarımları, 
ekipman açıklamaları ve işletme prosedürleri (örneğin sürekli olarak mı, yoksa 
sadece acil durumlarda mı) ile birlikte özetler;  

(iii) Bu önlemlerin varsa potansiyel çevresel ve sosyal etkilerini tahmin eder ve proje 
için gerekli olan diğer etki azaltma planlarını dikkate alır ve bunlarla uyumu 
sağlar (örneğin, gönülsüz yeniden yerleşim, iş gücü, paydaş katılımı veya 
kültürel miras için).  

(b) İzleme  

- ÇSYP izleme amaçlarını belirler ve ne tür bir izleme yapılacağını, çevresel ve sosyal 
değerlendirmede değerlendirilen etkiler ile ÇSYP’deki etki azaltma önlemleri arasındaki 
bağlantılarını açıklar. Spesifik olarak, ÇSYP’nin izleme bölümü (a) ölçülecek 
parametreler, kullanılacak yöntemler, örnekleme yerleri, ölçüm sıklığı, tespit limitleri 
(ilgisine göre) düzeltici eylem gerekliliğine işaret edecek eşiklerin tanımlanması dâhil 
olmak üzere, izleme önlemlerinin spesifik bir açıklamasını ve teknik ayrıntılarını ve (b) 
izleme ve raporlama prosedürlerini içerir ((i) belirli etki azaltma önlemlerinin 
uygulanmasını gerektirecek koşulların erken tespiti ve (ii) etki azaltma eylemlerinin 
ilerlemesi ve sonuçları için bilgi sağlama amaçları için).  

(c) Kapasite geliştirme ve eğitim  

- Çevresel ve sosyal proje bileşenlerinin ve etki azaltma önlemlerinin etkili ve zamanlı bir 
şekilde uygulanmasını desteklemek için, ÇSYP sahadaki sorumlu tarafların veya kurum 
ya da bakanlık düzeyindeki görev ve kapasitelerin çevresel ve sosyal değerlendirmesini 
esas alır.  

- Spesifik olarak, ÇSYP kurumsal düzenlemelerin spesifik bir açıklamasını sunar, etki 
azaltma ve izleme önlemlerinden hangi tarafların sorumlu olduğunu belirtir (örneğin 
işletme, denetleme, yaptırım, uygulamanın izlenmesi, telafi edici eylem, finansman, 
raporlama ve personel eğitimi).  

- Uygulamadan sorumlu kurumlarda çevresel ve sosyal yönetim kapasitesini 
güçlendirmek için, ÇSYP sorumlu tarafların kurulmasını veya genişletilmesini, 
personelin eğitilmesini veya etki azaltma önlemlerinin uygulanmasını desteklemek için 
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gerekli olabilecek ilave önlemlerin uygulanmasını önerebilir ve çevresel ve sosyal 
değerlendirme ile ilgili başka önerilerde bulunabilir.  

(d) Uygulama takvimi ve maliyet tahminleri  

- Üç boyutun (etki azaltma, izleme ve kapasite geliştirme) tümü için, ÇSYP (a) proje 
kapsamında uygulanması gereken eylemlere ilişkin kademeleri ve genel proje 
uygulama planları ile koordinasyonu gösteren bir uygulama takvimi ve (b) ÇSYP’nin 
uygulanmasına ilişkin sermaye ve cari gider tahminlerini ve finansman kaynaklarını 
sunar. Bu rakamlar aynı zamanda toplam proje maliyet tablolarına da eklenir.  
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Ek 3: İş Tanımı ve Gösterge Niteliğinde Yeniden Yerleşim Planı (YYEP) Taslağı: 

 

Bu görevin amacı; proje faaliyetlerinin neden olduğu arazi kaynaklı olumsuz etkilerin (ekonomik 

ve/veya fiziksel yer değiştirmeye neden olan) azaltılmasını sağlamak ve Projeden Etkilenen 

İnsanların (PEİ) geçim kaynaklarının Banka tarafından kabul edilebilir bir şekilde eski haline 

getirilmesini sağlamak üzere ilgili ulusal kanunları ve Dünya Bankası'nın ÇSÇ'sini ve ilgili ÇSS'leri 

(özellikle ÇSS 5) takip ederek, yukarıda açıklanan Faaliyet 1 için bir Yeniden Yerleşim Eylem Planı 

(YYEP) 46  hazırlamaktır. YYEP; inşaat öncesi süreçte ve inşaat ve işletme sırasında geçim 

kaynaklarının proje faaliyetlerinden olumsuz etkilenmesi muhtemel olan PEİ hakkında ayrıntılı 

bilgiler içerecektir. YYEP'nin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik temel ilkeler şunlardır:  

 

• Mümkün olduğunda, yeniden yerleşim planları, etkilenenlerin de proje faaliyetlerinden 

yararlanabilmesi için kalkınma fırsatları olarak düşünülmelidir.  

• İşlemlerin Kapanış Tarihinin Belirlenmesi — Projeden etkilenen kişilerin sayısının belirlenmesinin 

ve varlık envanterinin tamamlanma tarihi. Kapanış tarihinden sonra proje alanını kullanan kişiler, 

tazminat ve/veya yeniden yerleşim yardımı alamazlar. Benzer şekilde; varlık envanterinin 

tamamlanma tarihinden veya karşılıklı olarak mutabık kalınan alternatif bir tarihten sonra kurulan 

sabit varlıklar (inşa edilmiş yapılar, mahsuller, meyve ağaçları ve ağaçlıklar gibi) tazmin 

edilmeyecektir. 

• Yasal hakların olmayışı, ihtilaf konusu olmayan mülkiyete sahip yerinden edilmiş kişilerin 

tazminat veya alternatif yardım türlerinden yararlanmasına engel değildir. 

 • Tazminat oranları, herhangi bir amaçla herhangi bir kesinti (yani amortisman maliyetleri) 

olmaksızın, kaybedilen varlığın bireysel veya ortak mülkiyetine sahip olan kişiye ikame maliyeti 

üzerinden tam olarak ödenecek tutarları ifade eder.  

• Tarıma elverişli arazi edinildiğinde; iyi uygulama örneklerinden de görülebileceği gibi, inşaat 

çalışmalarına hasattan sonra başlanmalıdır. Bu mümkün olmadığında, mevcut mahsuller için tam 

ikame maliyeti üzerinden ödeme yapılmalıdır. Arazi kaynaklı gelirin birincil kaynak olmadığı ve 

diğer gelir kaynaklarına kısayla daha az olduğu durumlarda; tarım arazisini kaybedenler tarafından 

tercih edilmesi halinde nakit ödeme veya istihdam sağlama gibi alternatif tedbirler kabul edilebilir.  

• Fiziksel yer değiştirmenin kaçınılmaz olduğu durumlarda; ikame ev arsaları, yer değiştiren 

işletmeler için tahsis edilen alanlar veya yeniden dağıtılan tarım arazileri, kaybedilen araziye 

eşdeğer kullanım değerine sahip olmalıdır.  

• Geçiş süreleri en aza indirilmelidir. Yerinden edilme süreci başlamadan önce yeni evlerin inşa 

edilebilmesi, sabit varlıkların kaldırılabilmesi veya değiştirilebilmesi, geçim kaynaklarının eski 

haline getirilmesi ve gerekli diğer tedbirlerin alınabilmesi için tazminat, etki zamanından önce 

ödenmelidir.  

 
46 Bu, Yeniden Yerleşim Eylem Planının Hazırlanmasına İlişkin El Kitabı [IFC Handbook for Preparing a Resettlement 
Action Plan] ve https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ee19f150-f505-41db-891f-
6ef5557195b6/ResettlementHandbook.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ee19f150-f505-41db-
891f-6ef5557195b6-jkD0CRL adresinden alınan örnek İş Tanımıdır.  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ee19f150-f505-41db-891f-6ef5557195b6/ResettlementHandbook.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ee19f150-f505-41db-891f-6ef5557195b6-jkD0CRL
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ee19f150-f505-41db-891f-6ef5557195b6/ResettlementHandbook.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ee19f150-f505-41db-891f-6ef5557195b6-jkD0CRL
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ee19f150-f505-41db-891f-6ef5557195b6/ResettlementHandbook.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ee19f150-f505-41db-891f-6ef5557195b6-jkD0CRL
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• YYEP'nin planlanması ve uygulanması sırasında ve projenin inşaat öncesi, inşaat ve işletme 

süreçlerinde yerinden edilmiş kişilerle istişare edilir ve böylelikle yeniden yerleşim 

düzenlemelerine ilişkin tercihleri dikkate alınır ve proje tasarımı ve uygulaması sırasında 

uygulanır. YYEP, hassas durumdaki kişilerin ihtiyaçları ve COVID-19 pandemisiyle ilgili mevcut 

hükümet kısıtlamaları dikkate alınarak kamuya açık bir şekilde paylaşılmaktadır.  

• Yeniden yerleşim sonrasında, topluluk altyapısının ve hizmetlerinin ve kaynaklara erişimin önceki 

düzeyi korunacak veya geliştirilecektir.  

• Borçlu, beklenmedik durumlar dâhil olmak üzere arazi edinimi ve yeniden yerleşim ile ilgili 

maliyetleri karşılamakla sorumludur.  

• YYEP, yeniden yerleşim tedbirlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yeterli 

kurumsal düzenlemeler içermektedir.  

• Yeniden yerleşim planları, yeniden yerleşim uygulamasının dâhili ve harici izlenmesi için 

düzenlemeleri içermektedir.  

• Yeniden yerleşim planları, yerinden edilmiş kişilerin şikâyetlerini özgürce ve tercih edildiğinde 

isimsiz olarak kaydedebilecekleri prosedürleri içermektedir. 

 

YYEP Görevlendirmesi Kapsamında Yerine Getirilmesi Gereken Görevler  

Görevlendirme kapsamında aşağıdaki görevler yerine getirilecektir:  

 

• İlgili proje belgelerinin incelenmesi. Gözden geçirilecek belgeler; güncel olarak hazırlanmış 

taslak proje fizibilite çalışmasını, ön proje tasarımını ve ilgili sosyoekonomik ve yasal belgeleri, 

projenin arazi etkilerine ilişkin yapılan tüm plan ve çalışmaları, mülkiyet durumu listelerini, 

haritaları, kadastro belgelerini ve envanterleri içerecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır.  

 

• Nüfus sayımı ve çeşitli sosyoekonomik araştırmalar ve çalışmalar yapılması. Gönülsüz 

yeniden yerleşime ilişkin uluslararası standartlar (DB ÇSS5); arazi ediniminin veya arazi 

kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaçınılmaz olduğu durumlarda, Borçlunun, çevresel ve sosyal 

değerlendirmenin bir parçası olarak, projeden etkilenecek kişileri belirlemek, etkilenecek arazi ve 

varlıkların bir envanterini oluşturmak, tazminat ve yardım için kimlerin hak sahibi olacağını 

belirlemek ve fırsatçı yerleşimciler gibi hak sahibi olmayan kişileri fayda talep etmekten caydırmak 

için bir sayım yapmasını gerektirmektedir. 

 

Yeniden yerleşim planının hazırlanması için, sosyoekonomik araştırma ve envanter araştırması 

dâhil olmak üzere çeşitli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Sosyoekonomik çalışmalar, arazi 

edinimi öncesi geçim kaynaklarını ve gelirleri iyileştirmeye yönelik önlemleri geliştirmek için bir 

temel oluşturmak amacıyla geçim kaynakları ve gelirler hakkında veri toplayacaktır. Çalışmalar, 

toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımla yürütülecektir ve etkilenecek hassas durumdaki 

hanehalklarına da özel önem verilmelidir. YYEP; proje faaliyetlerinden etkilenen tüm bireyler 

üzerinde yapılan nüfus sayımının sonuçlarını ve proje faaliyetlerinden etkilenen tüm haneler, 
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altyapı, işletmeler (büyük veya küçük, ruhsatlı veya ruhsatsız), çiftlikler, tarım işletmeleri ve 

meralara ilişkin araştırmanın sonuçlarını içermelidir. YYEP ayrıca; bireylerin ve/veya hanehalkı 

reisinin isimleri, her bir kuruluşun sahipleri, düzenli çalışanların isimleri, tüm yapıların büyüklüğüne 

ve mahiyetine ilişkin açıklamalar ile birlikte potansiyel olarak olumsuz etkilenen kuruluşların veya 

PEİ'lerin her birine ilişkin fotoğrafları ve CBS koordinat bilgilerini; yapının/kuruluşun işlevinin 

açıklamasını, (örneğin benzin istasyonu, restoran, market, konut vb.) ve de yapının değeri ve 

işletmelerden elde edilen ortalama aylık gelirlere ilişkin bilgileri içermelidir;  

 

Türk Hukuku, varlık envanterinin hazırlanmasını gerektirmektedir. Kamulaştırma yoluyla arazi 

edinimi, etkilenen taşınmaz varlıkların bir sayımının (tam sayım) ve sahiplerinin tam bir listesinin 

hazırlanmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte, ulusal gereklilik, taşınmaz varlıkların ve yasal 

tapu sahiplerinin sayımı ile sınırlıdır. ÇSS5'te belirtildiği gibi kiracılar, ortak arazi kullanıcıları, yasal 

veya geleneksel tapuları olmayan arazi sahipleri/sakinleri dâhil olmak üzere Projeden etkilenen 

popülasyonlara ilişkin sayım bilgileri ve temel bilgiler gerekli değildir. Bu boşluğu kapatmak için bir 

çözüm yolu olarak, Danışmanın; etkilenen tüm PEİ kategorileri, tapu sahipleri ve diğer arazi 

kullanıcıları (tapu sahibi olmayanlar) için, sayıma ilişkin temel bilgilere uyması gerekecektir. 

 

• Toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımla sosyoekonomik çalışmalar yapılması. 

Sosyoekonomik çalışmalar ve istişareler,  toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde yapılmalıdır. 

Kadınların ve erkeklerin farklı ihtiyaçları ve taleplerinin; ankette, araştırmalarda, istişarelerde ve 

tasarlanan azaltma tedbirlerinde dikkate alınması gerekecektir. Mümkün olduğu ölçüde, toplumsal 

cinsiyete göre ayrılmış veriler toplanacaktır. Gerekirse kadınlarla yapılacak istişare ayrı olarak 

organize edilmelidir.  

 

• Hassas gruplara özel ilgi gösterilmesi. Çalışmalar, bu gruplar için özel yardım tedbirleri 

tasarlayabilmek için, hassas durumdaki hanelere/insanlara ve ciddi düzeyde etkilenecek 

hanelere/insanlara ilişkin bilgileri tanımlamaya ve toplamaya yardımcı olmalıdır.  

 

• Etkilenen varlıkları değerlemeye yönelik yöntemlerin geliştirilmesi. Danışman, gönülsüz 

yeniden yerleşime ilişkin Dünya Bankası ÇSS5 uyarınca tazminat için hak sahipliği getirecek bu 

varlıkların değerlemesinde kullanılan yöntemleri geliştirecek ve ayrıntılı olarak açıklayacaktır. Bu 

süreç; varlıkların, tayin edilen değerlerin ve belirlenen her bir PEİ ile varılan mutabakatın 

envanterinin alınması için metodolojiyi kapsamalı ve değerlerin nihai olarak belirlenmesinde 

enflasyona ilişkin durumları dikkate almalıdır. Tazminat değeri, satın alınan varlıkların ikame 

maliyetini tam olarak yansıtmalıdır;  

 

• Yeniden yerleşim seçenekleri, tazminat standartları, geçim kaynakları ve gelir iyileştirme 

tedbirleri, kurumsal düzenlemeler ve şikâyet mekanizmalarına ilişkin, projeden etkilenen insanlar 

dâhil olmak üzere çeşitli proje paydaşları ile istişareler gerçekleştirilmesi. Süreç boyunca 

topluluklar ve PEİ'lerle yapılan halkın katılımı toplantılarının sonuçlarını özetlemesi ve her bir 

istişare toplantısının özet tutanaklarına, imzalı katılım listelerine, istişarelerin fotoğraflarına ve 

toplantı gündemlerine bir Ek içerisinde yer vermesi gerekmektedir. Danışman; Taslak YYEP'nin 
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hazırlanmasının ardından, PEİ'lere bulgular ve sonuçlar hakkında bilgi vermek ve önerilen azaltma 

tedbirlerinin PEİ'ler tarafından genel kabul gördüğünü teyit etmek için ilave Halkın Katılımı 

Toplantılarının yapılması gerektiğine dikkat etmelidir. Etki azaltma için hak sahibi olduğu 

belirlenen PEİ'ler (etki azaltmada mutabık olurlarsa) imzalamalıdır;  

 

•  Yeniden yerleşim tedbirlerinin geliştirilmesi. Tazminata ek olarak, danışmanın; yeniden 

yerleşim politikasını gerçekleştirmek için, yerinden edilmiş kişilere ilişkin her bir kategoriye yönelik 

gelir tazmini, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve yeniden yerleştirilmesi için bir yeniden yerleşim 

tedbirleri paketinin tasarlanması gerekecektir. YYEP ayrıca, önerilen yeniden yerleşim 

tedbirlerinin fizibilite analizini de içermelidir;  

 

• Proje Şikâyet Mekanizmasının geliştirilmesi ve yerel sosyal bağlamı (özellikle yeniden 

yerleşim) içermesinin sağlanması Danışman; süreç, tazminat için hak sahibi olan kişilerin 

belirlenmesi, değerleme ve tazminat ve tüm süreçle ilgili olabilecek diğer yakınmalarıyla ilgili 

olarak PEİ'lere sunulan şikâyet çözüm seçeneklerini açıklayacaktır. YYEP, bunların; PEİ'ler için 

açık ve anlaşılır bir şekilde onlara nasıl sağlanacağını ve erişilebilir kılınacağını gösterecektir. 

Şikâyet mekanizması ayrıca, iletilen sorunlara veya şikâyetlere yanıt verme yeteneğini kontrol 

etmek için yerleşik bir izleme mekanizmasına sahip olmalıdır. Şikâyetleri iletmenin farklı yolları, 

sürecin farklı aşamalarıyla birlikte net bir şekilde açıklanmalıdır. Ayrıca, önerilen mekanizmanın 

herhangi bir nedenle tüm şikâyet ve yakınmalara yanıt vermemesi durumunda, mekanizma 

alternatifler belirtecektir;  

 

• Yeniden yerleşim planının (YYEP) hazırlanması. Danışman, YYEP'yi; dokümantasyon 

incelemelerinin, sosyoekonomik çalışmaların ve proje paydaşları ve projeden etkilenen kişilerle 

yapılan istişarelerin bulgu ve sonuçlarını temel alarak hazırlayacaktır. YYEP, teklif edilen etki 

azaltma türüne ve düzeyine ilişkin gerekçelerle birlikte etkilenen her bir kuruluş/PEİ için önerilen 

etki azaltma tedbirlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri açık bir şekilde sunacaktır. YYEP'nin içeriği, 

bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerecektir: 

 

1. Giriş 

• Projenin yeri (il, ilçe, mahalle) 

• Proje için gerekli arazinin miktarı ve türü (özel/ kamu mülkiyetli), vs. 

• Arazi tercihinin sebepleri  

• Proje açıklaması: projenin etki alanının, proje bileşenlerinin ve proje aşamaları bazında 
arazi edinimi ihtiyaçlarının açıklaması  

• Varsa, arazideki diğer varlıklara (fiziksel yapılar, işletmeler, tesisler, ağaçlar, vs.) ve 
mevcut durumlarına (kullanılıyor/kullanılmıyor/faal, vs.) ilişkin bilgiler.  

• Uygulanacak arazi edinimi yaklaşımı hakkında bilgiler (arazi edinimi ihtiyacını önlemek 
veya en aza indirmek, kamu arazilerini kullanmak, doğrudan kamulaştırma yerine 
müzakereyle uzlaşma yaklaşımını kullanmak için proje tasarımında yapılabilecek 
değişiklikler belirtilir.) 

2. Potansiyel Etkiler ve Etkilenen Kişiler  



 

28 
 

• Proje etkilerinin açıklaması (geçici /kalıcı arazi edinimi) 

• Arazi edinimi için uygulanacak yöntem (arazi sahibinin kamu mu yoksa özel şahıs mı 
olduğuna bağlı olarak; kalıcı mülkiyet hakkı tesisi, irtifak hakkı tesisi, tahsis, devir, izin, 
vs.) 

• Eğer seçilen arazi özel şahıslara ait ise, yasal hak sahibi sayısı ve bunların araziyi nasıl 
kullandıklarına ilişkin bilgiler  

• Eğer seçilen arazide mevcut yapılar varsa, bu yapıları kimlerin kullandığı ve bunların 
projeden nasıl ve ne kadar süreyle etkileneceği  

• Seçilen arazi üzerinde tarım dışı bir kullanım varsa (konut, tarımsal sanayi, diğer 
işletmeler, vs.), etkilenen kişilerin kimler olduğu ve bunların projeden nasıl ve ne kadar 
süreyle etkileneceği  

• Arazi kullanımının türüne bağlı olarak, araziye dayalı geçim kaynakları üzerindeki 
etkilerin tanımlanması; örneğin proje faaliyetlerinden etkilenen belirli grupların veya 
hassas durumdaki kişilerin tespitti  

• Ulusal mevzuat veya ÇSS-5 doğrultusunda tazminat için uygunluk kriterleri. 

 

3. Yasal Çerçeve  

• Ulusal mevzuat hakkında kısa bilgi (sadece proje için uygulanan kanun ve yönetmelikler) 

• Banka’nın ÇSS5 standardının özeti  

• Yasal Çerçeve ile Banka’nın ÇSS5 standardı arasındaki boşluklar ve bu boşlukların 
giderilmesi için alınacak önlemler  

4. Uygulama, Tazminat ve Diğer Yardımlar  

Arazi edinimi sürecinin ayrıntılı açıklaması; Borçlunun yasal yükümlülükleri, arazi ediniminin 

yöntemleri ve süresi, tazminat verilebilecek kişi ve kayıp türleri dâhil olmak üzere proje etkileri 

karşısındaki hak sahiplikleri, proje uygulama süreci boyunca sağlanacak olan diğer yardımlar / 

destekler hakkında bilgiler (eğer geçim kaynakları etkileniyorsa gelirin yeniden tesisi için ilave 

önlemlerin uygulanıp uygulanmayacağı). Bu bölümde her bir bileşenin yapım çalışmalarının yol 

açtığı her türlü araziye dayalı etkiler için bir Hak Sahipliği Matrisi yer alacaktır.  

 

5. İstişare ve Katılım  

Edinime konu arazinin sahipleri ve kullanıcıları ile istişare sürecinin özeti, istişareden sorumlu 

taraflar, projeden etkilenecek kişilerin bilgilendirilmesi için kullanılacak kanallar ve araçlar, varsa 

hassas grupların katılımını sağlamak veya arttırmak için gerçekleştirilecek işlemler, hakkında 

bilgiler. 

 

6. Proje Şikâyet Mekanizması (ŞM) 

Sağlık Bakanlığının şikâyet veya talep toplama sistemi hakkında bilgiler. Proje ömrü boyunca 

şikâyetlerin alınması için kullanılacak araçlar ve yöntemler hakkında ayrıntılı bilgi; şikâyetlerin 

kayıt altına alınması ve giderilmesi, şikâyetlerin ne kadar süre içerisinde giderileceği, açık ve 

kapanmış şikâyetlerin izlenmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından proje Şikâyet mekanizmasının 

paydaşlara tanıtılması için kullanılan yöntemler, Şikâyet Mekanizmasının yönetilmesinden 

sorumlu taraflar, vs.  
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7. İzleme ve Raporlama 

Sağlık Bakanlığı tarafından YYEP'nin uygulamasını izlemek için benimsenen yaklaşımın, izleme, 

değerlendirme ve raporlama sıklığının açıklanması  

 

8. YYEP Bütçesi ve Uygulama Programı  

Enflasyon payları, nüfus artışı ve diğer beklenmedik durumlar dâhil olmak üzere tüm yeniden 

yerleşim faaliyetleri için kategorize edilmiş maliyet tahminlerini gösteren tablolar; harcama 

tarifeleri; fon kaynakları ve eğer varsa, uygulayıcı kurumların yetki alanı dışındaki alanlarda 

fonların zamanında akışına yönelik düzenlemeler ve yeniden yerleşime yönelik finansman. 

YYEP'nin hazırlanması sırasında mevcut olan tüm kalemler için bir bütçe dökümü. 

 

Yerinden edilme için öngörülen tarihleri ve tüm yeniden yerleşim planı faaliyetleri için tahmini 

başlangıç ve bitiş tarihlerini belirten bir uygulama takvimi. Takvim, yeniden yerleşim faaliyetlerinin, 

genel projenin uygulanmasıyla ne şekilde bağlantılı olduğunu belirtmelidir. 
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Ek 4: Örnek Paydaş Katılım Planı (PKP) Taslağı47: 

 

Kısaltmalar  

 

1. Giriş / Proje Açıklaması  
a. Giriş 
b. Projeye Genel Bakış  
c. PKP Amaçları 
d. Alternatiflerin Analizinin Özeti   

2. Düzenlemeler ve Gereklilikler  
a. Türkiye’deki yerel gereklilikler  
b. Dünya Bankası gereklilikleri  

3. Önceki Paydaş Katılımı Faaliyetlerinin Kısa Özeti  
a. Örn.: PKP öncesinde yapılan istişareler  
b. Örn.: Geçmiş bir proje kapsamında gerçekleştirilen ve mevcut projenin PKP 

faaliyetleri için de anlamlı olabilecek istişareler  
c. Örn.: STK’lar ile iletişim, vs.  
d. Örn.: geçmiş projelerden çıkarılan dersler 
e. Örn.: Diğer belgelenmiş paydaş katılımı faaliyetleri – ilgili paydaşlardan geri 

bildirimlerin toplandığı mülakatlar, çalıştaylar, vs.   
4. Paydaş Tespiti ve Analizi  

a. Projeden etkilenen taraflar  
b. Diğer ilgili taraflar  
c. Dezavantajlı/kırılgan durumdaki bireyler veya gruplar  
d. Paydaşların projeye olan ilgisine ve proje üzerindeki etkilerine ilişkin özet bilgi  

5. Paydaş Katılım Programı 
a. Paydaş katılım programının amacı ve zamanlaması (Paydaş katılım programının 

temel hedefleri ve çeşitli paydaş katılımı faaliyetleri için öngörülen program) 
b. Bilgilerin açıklanması için önerilen strateji (hangi bilgiler açıklanacak, hangi 

formatta açıklanacak, bu bilgilerin ilgili paydaş gruplarının her birine iletilmesi için 
hangi tür yöntemler kullanılacak) 

c. İstişare için önerilen strateji (her bir paydaş grubu ile yapılacak istişare için 
kullanılacak yöntemler) 

d. Kırılgan grupların görüşlerinin alınması için önerilen strateji  
e. Süreler (proje aşamalarına ve kilit kararlara ilişkin süreler hakkında bilgiler verilir. 

Görüşlerin sunulması için son tarihler belirtilir) 
f. Görüşlerin gözden geçirilmesi  
g. Gelecekteki proje aşamaları (projenin çevresel ve sosyal performansına, paydaş 

katılım planının uygulanmasına ve şikâyet mekanizmasına ilişkin raporlama dâhil 
olmak üzere proje ilerledikçe insanların bilgilendirileceği açıklanır) 

6. Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Uygulanmasına ilişkin Kaynaklar ve Sorumluluklar  
a. Uygulama Düzenlemeleri 
b. Süreler  
c. Roller ve Sorumluluklar  
d. Tahmini Bütçe  

7. Şikâyet Mekanizması  
a. Şikâyet süreci (şikâyetlerin alınması, işleme konulması ve ilgili birimlere 

yönlendirilmesi, çözülmesi ve gerekli müdahalede bulunulması, izleme ve 
raporlama) 

b. Şikâyet Mekanizması irtibat bilgileri   

 
47 Ayrıca bkz. ÇSS-10 Şablonu: Paydaş Katılımı ve Bilgilerin Açıklanması, Paydaş Katılım Planı ve Paydaş Katılım 
Çerçevesi, Haziran 2018 ve COVID 19 Paydaş Katılım Şablonu için bir güncelleme  
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8. İzleme ve Raporlama  
a. Proje süresince hazırlanacak izleme raporları (ilgisine göre, bileşenler bazında) 
b. Paydaşların izleme faaliyetlerine katılımlarının sağlanması  
c. Paydaş gruplarına geri raporlama yapılması  

9. Referanslar  
 

Ekler: toplantıların veya istişarelerin kayıtları, paydaş haritası analizi veya şemaları, ayrıntılı 

bütçe, şikâyet başvuru formu, vs. 
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Ek 5: BSL Tesisleri ve Laboratuvarların Sertifikasyon Sürecine İlişkin Kanunlar ve 

Yönetmelikler 

1. SERTİFİKASYON SÜRECİ 

 

Laboratuvarlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Laboratuvar biyogüvenlik Kılavuzunda (4. Basım) 

belirtilen DSÖ gerekliliklerine uygun olarak sertifikalandırılacaktır. Bu bağlamda söz konusu 

kılavuzda, havalandırma standartları, hijyen standartları, temiz oda standartları bulunmaktadır. 

Laboratuvarların tasarım, yapım ve işletim aşamalarında bu gerekliliklere uyum gösterilecektir. 

DSÖ Kılavuzu Bölüm 8'e göre, laboratuvar sertifikasyonu, laboratuvar içerisindeki tüm güvenlik 

özelliklerinin ve süreçlerinin sistemli bir şekilde incelenmesini ifade eder (mühendislik kontrolleri, 

kişisel koruyucu donanım ve idari kontroller). Aynı zamanda biyogüvenlik uygulamaları ve 

prosedürler de incelenmektedir. Laboratuvar sertifikasyonu, düzenli olarak gerçekleştirilmesi 

gereken devamlı bir kalite ve güvenlik güvence faaliyetidir. Yeterli eğitim almış güvenlik ve sağlık 

veya biyogüvenlik uzmanları, laboratuvar sertifikasyon faaliyetleri yürütebilir. Kurumlar denetim 

sağlaması için üçüncü bir şahıs görevlendirmeyi düşünebilir veya görevlendirmeleri gerekebilir. 

Biyomedikal araştırma ve klinik laboratuvar tesisleri, sertifikasyon sürecinde tutarlılığın 

sağlanmasına yardımcı olmak üzere denetim, araştırma veya inceleme araçları geliştirebilir.  

ABSL2 ve ABSL3 laboratuvarları üçüncü bir taraf (Yüklenici Firma) tarafından onaylanacaktır. 

Akreditasyon ve sertifikasyon süreci, DSÖ Laboratuvar Biyogüvenliği Kılavuzunda tanımlanan 

"değerlendirmeye" göre yürütülecektir. Değerlendirme, Ek 3’te yer almaktadır. Denetim, 

değerlendirme ya da inceleme bulguları, laboratuvar personeli ve yönetimi ile görüşülmelidir. 

Laboratuvar içerisinde, bir kişi belirlenmeli ve denetim sürecinde tespit edilen tüm eksiklikler için 

düzeltici eylemlerin gerçekleştirilmesinin sağlanmasından sorumlu olmalıdır. Eksiklikler yeterli 

ölçüde tamamlanana kadar laboratuvarın sertifikasyonu tamamlanmamalı ve laboratuvar faal ilan 

edilmemelidir. 

Akreditasyon Sürecinin Başlıca Adımları: 

• BSL-2 ve BSL-3 tesisleri için mimari planlar ve mühendislik planları, işletmeye alma test 

dokümanları ve donanım geçerlemeleri ve doğrulamaları, CDC/NIH Mikrobiyoloji ve 

Biyomedikal Laboratuvarlarda Biyogüvenlik (BMBL) 5'inci basım gereksinimlerine 

uygunluklarını sağlamak için Yüklenicinin ÇSG Çevre Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve 

Biyogüvenlik Uzmanı tarafından önceden incelenecek ve onaylanacaktır (Kilit Personel 

Gereksinimleri için bakınız Ek 3). 

• Akreditasyon süreci DSÖ’nün Laboratuvar Biyoemniyet Rehberi ve CEN/CWA 15793 

Laboratuvar Biyorisk Yönetim Standardı ile “CWA 15793:2008’in Uygulanmasına İlişkin 

Kılavuz İlkeler” olan CWA 16393:2012’ye uygun olarak Tesis Sertifikasyon Uzmanı tarafından 

tamamlanacaktır. 

Kurulumun ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bağımsız bir üçüncü taraf 

tarafından geçerleme testi yapılacaktır. Geçerleme testine HEPA filtrelenin sızdırmazlığı, temiz 

oda sınıflandırmasının belirlenmesi, hava değişimleri, odaların basınçları, odaların ısısı ve nem 

oranları ve odalardaki ses basınç seviyeleri de dâhildir. 

Sertifikasyon Sürecinin Başlıca Adımları: 

I.   Bina sakinlerinin güvenliğini ve tesis bütünlüğünü sağlamak için İdari Kontrollerin ve 
Bakım İşlemlerini kolaylaştırma kabiliyetinin değerlendirilmesi 
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e. Bakım işlemlerini etkileyen arka plan malzemelerini gözden geçirin 

f. İnceleyin ve Değerlendirin 

g. Oda düzenini, ekipman yerleşimini ve ekipman durumunu inceleyin 

h. Bakım sıklığını değerlendirin ve bakım günlüklerini gözden geçirin 

II.   Mühendislik Kontrollerinin Geçerlenmesi 

o. Hem besleme hem de egzoz sistemlerinde fazladan kapasitenin mevcut olduğunu 

geçerleyin ve tahmini yedek kapasitenin miktarını belirleyin (fazladan kapasitenin 

nasıl hesaplandığı veya tahmin edildiği belgelenmelidir) 

p. Tek geçişli hava akışını sağlayın 

q. Yönlü hava akışını, basınç ilişkilerini, hava değişikliklerini ölçün ve verileri 

kaydedin 

r. Temiz alanlardan kirli alanlara doğru yönlü hava akışı sağlanmalıdır.  

s. Laboratuvar tasarım parametreleriyle tutarlı ısıtma, havalandırma ve klima 

(HVAC) sistemi ve elektrik sistemleri arıza testleri geliştirin.   

t. HVAC ekipmanının durumunu değerlendirin 

u. Yönlü hava akışını göstermek için duman testleri yapın 

v. Kapı kilitleme sistemlerini ve otomatik kapı hidroliklerini inceleyin ve zorlayarak 

test edin 

w. Tüm alarmları test edin 

x. Atık egzoz ölçümü (performans ölçümü olarak) 

y. Muhafaza alanlarında hava değişim sayısının (ACR) doğrulanması 

z. Seri numarası geçerlemesi dâhil olmak üzere biyolojik güvenlik kabinlerinin (BGK) 

sertifikasyon verilerini gözden geçirin 

aa. Bina Hizmetlerinin Geçerlenmesi (Aynı zamanda MEP (mekanik tesisat, elektrik 

tesisatı ve sıhhi tesisat) olarak da bilinmektedir)  

bb. Otoklav mevcudiyetini, işlemlerini ve biyolojik sızdırmazlık bütünlüğünü geçerleyin 

III Standart İşletim Prosedürlerinin (SİP) gözden geçirilmesi 

e. Otoklav ve Dekontaminasyon 

f. Güvenliğe ilişkin Standart İşletim Prosedürleri 

g. Uygun olan hallerde, İş Sağlığı İzlemesi (Politika ve uygulama kayıtları) 

h. Biyozararlı Malzemelerin Kullanım İzni (Ör; İnsan Patojeni Kaydı, Rekombinant 

DNA Kaydı, Seçili Ajan (halk sağlığı ve güvenliği için ciddi tehdit oluşturma 

potansiyeli olduğu ilan edilen bir patojen veya biyolojik toksin) vb.) 

"Biyogüvenlik Seviye 3 -Laboratuvar Sertifikasyon Gereklilikleri" Ek 1'de ayrıntılarıyla verilmiştir. 

Sertifikasyon sürecinde bağımsız bir Tesis Sertifikasyon Uzmanı tarafından doldurulacak olan 

uygunluk kontrol listesi Ek 2’de verilmiştir.  

SB için danışman olarak çalışacak olan bağımsız bir Tesis Sertifikasyon Uzmanının ve yüklenici 

firmanın biyogüvenlik uzmanının, en az üç laboratuvarın sertifikasyonunu sağlama hususunda 

deneyimli olmaları ve BSL3 düzeyindeki bir laboratuvarın sertifikasyonu ve işletmesi hususunda 

da 10 yıllık deneyim sahibi olmaları gerekmektedir. Hem bağımsız Sertifikasyon Uzmanı hem de 

yüklenici firmanın biyogüvenlik uzmanı ABSL-3 / BSL-3 / BSL-2 tesis tasarımlarının incelenmesi 

ve onaylanmasında, ABSL-3 / BSL-3 / BSL-2 tesislerinin inşaatlarını denetlemede ve biyogüvenlik 

tesislerinin devreye alınmasında deneyimli olmalıdır. 

Biyogüvenlik Uzmanı, DSÖ Laboratuvar Biyogüvenlik Kılavuzu ve CEN / CWA 15793 Laboratuvar 

Biyolojik Risk Yönetim Standardı uyarınca risk değerlendirmesi yapmaktan sorumlu olacak ve 
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riskleri en aza indirmek için tavsiyelerde bulunacaktır. Bu kapsamda tasarım belgeleri 

değerlendirilecek, uygulama aşaması denetlenecek ve ara denetim raporları hazırlanacaktır. 

Biyogüvenlik Uzmanı ayrıca tesisin kullanıcılarına ve bakım personeline ABSL-3 / BSL-3 / BSL-2 

tesislerindeki prensipler ve güvenli çalışma uygulamaları konusunda eğitim sağlamaktan sorumlu 

olacaktır. Laboratuvarların kurulmasına ilişkin gerekli olan standartlara Bölüm 3: Düzenleyici 

Çerçeve başlığı altında yer verilmektedir. Biyogüvenlik uzmanı yüklenici firma için çalışacak olup 

bağımsız tesis sertifikasyonu için gerekli olan tüm hazırlıkları yapacaktır. Bağımsız Tesis Uzmanı 

BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarını değerlendirecek ve Sağlık Bakanlığında danışman olarak görev 

yapacaktır. 

Eğer laboratuvar uygun olmayan tüm kalemlerin çalışmasını durduramazsa ve sertifikasyon süreci 

olumsuz sonuçlanırsa, tesis için bağımsız sertifika sağlayıcısı laboratuvar yönetimine 

laboratuvarların sertifikasyonu olmadığına dair (sertifikasyon sürecinin olumsuz neticelendiğine 

dair) bir yazı göndermektedir ve bu durumda söz konusu koşullar altında laboratuvarların 

işletilmesine ilişkin riskler yalnızca laboratuvar yönetiminin sorumluluğunda olur. BSL2 ve BSL3 

laboratuvarları sertifikasyon olmadan çalıştırılmayacaktır. Her ülkede farklı sertifikasyon 

prosedürleri bulunmaktadır. Sırasıyla seçili ajanlarla ve egzotik hayvan patojenleriyle çalışmak için 

ABD ve Kanada'da sertifika zorunludur. Singapur ve Avustralya hükümetleri sırasıyla BSL-3 

laboratuvarları veya karantina tesisleri için resmi bir sertifika programı sürdürmektedir. ABD'de 

deneyim ve uzmanlığa sahip herhangi bir kişi laboratuvarların sertifikasyon onayını 

sağlayabilmektedir. Kanada'da sertifikasyonlar hükümette görev yapan uzmanlar tarafından 

sağlanmaktadır. Singapur ve Avustralya'da, sertifika sağlayıcılar, yetkili makam tarafından 

onaylanmakta ve akredite edilmektedir. Diğer tüm ülkelerde sertifika sağlayıcılar; tesisle ilgili ve 

kurumsal risk kontrolleri ile ilgili (örneğin, CWA 15793 veya ISO 31000'e göre biyorisk yönetim 

sistemleri) deneyimler dâhil olmak üzere biyogüvenlik tesislerinin sertifikasyonu konusunda 

kapsamlı deneyime ve uzmanlığa sahip kabul görmüş bir biyogüvenlik uzmanı veya biyolojik 

önleme mühendisidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), 

sertifika sağlayıcıları akredite etmez veya herhangi bir sertifika onayı sağlamaz. 

Biyogüvenlik Laboratuvarları için V Modeli 

Biyogüvenlik laboratuvarlarının sertifikasyonunda aşağıda bulunan V modeli (Şekil 3) belirtilen 

yeterlilik süreci izlenmelidir: 

 

Şekil 1: Biyogüvenlik Laboratuvarları için V Modeli. 
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Çoğu zaman, yüksek biyolojik önleme tesisleri, bir projenin başlangıcında kararlaştırılan kullanıcı 

gereksinimleri şartnamesi (URS) veya yeterlilik gereksinimleri (IQ, OQ) olmadan tasarlanmakta 

ve inşa edilmektedir. Böyle durumlarda, teslim sırasında tesis (i) seçilen biyogüvenlik standardına, 

kılavuzuna veya ulusal düzenlemelere uygun olmayabilir, (ii) içinde çalışmak için verimli 

olmayabilir ve (iii) yapımı, işletmesi ve bakımı pahalı olabilir. Şekil 1'de gösterilen V modeli, 

biyogüvenlik laboratuvarlarının nasıl tasarlanması, oluşturulması ve test edilmesi gerektiğini 

göstermektedir. V modelinin sol tarafı, gereksinimlerin ne zaman tanımlandığını ("doğru 

laboratuvarı mı kuruyorsunuz?"), sağ tarafı ise sistemlerin ve parçaların yapımını ve kurulumunu 

ve bunların gereksinimlere göre ne zaman doğrulanacağını (IQ, OQ veya "Doğru şekilde inşa 

ediyor musunuz?") göstermektedir.  Daha sonra, tüm tasarım tanımlamaları, ekipman ve yapı 

malzemeleri, sertifikasyon uygunluğunu sağlamak için seçilen biyogüvenlik standardına, 

kılavuzuna veya geçerli yönetmeliklere ve ayrıca URS'ye göre sertifika sağlayıcı tarafından 

kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmeli ve ön yeterliliğe sahip olmalıdır. Zira, biyogüvenlik 

standartları ve kılavuzlarına göre belirlenen gereksinimlerin çoğu muğlak, tanımlayıcı ve/veya 

hedefe yöneliktir ve sertifikasyon denetimini ve testlerini geçmek için gerekli inşaat yöntemlerinin 

ve performans parametrelerinin ayrıntılı ve kesin özelliklerini içermemektedir. Bağımsız üçüncü 

taraf sertifika sağlayıcısının rolü, kullanıcıyı ve tasarım ekibini sertifika almaya uygun bir tesise 

yönlendirmektir. Ön yeterlilik olmadan, tasarım hataları yalnızca inşaat, işletmeye alma veya test 

sırasında ya da - en kötü ihtimalle - sertifikasyon denetimi ve testlerinde ortaya çıkabilir. İlk 

sertifikasyon sağlandıktan sonra, DSÖ Rehberine göre tüm biyolojik araştırma laboratuvarları ve 

klinik laboratuvarlar düzenli olarak sertifikalandırılmalıdır.  Laboratuvar sertifikasyonu, düzenli 

olarak gerçekleştirilmesi gereken devamlı bir kalite ve güvenlik güvence faaliyetidir.   

 

Denetim ve Sertifikasyon Süreci  

Denetim ve sertifikasyon süreci, Şekil 2’de gösterildiği gibi beş adımdan oluşur. 
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Şekil 2: 5 adımlı denetim ve sertifikasyon süreci akış şeması 

Sertifikasyon denetiminin başlatılması ve sertifikasyon denetimi hazırlığı/ön çalışması, 

ofiste görevlendirilen bağımsız bir sertifika sağlayıcı tarafından gerçekleştirilir. Sertifika 

sağlayıcıya teslim edilenler arasında tüm çizimler, şemalar ve ekipman kalemleri, malzemeleri ve 

parçalarının sertifikaları yer almaktadır. Müteahhit ve müteahhitin alt yüklenicileri tarafından 

gerçekleştirilen işletmeye alma ve test sonuçları ile ekipman şartnamesi de teslim edilecektir. 

Kullanıcılar veya laboratuvar operatörü, biyogüvenlik politikalarını ve SİP'leri sunar. 

Sertifikasyon denetimi 

Sahada sertifikasyon denetimi, normalde bağımsız bir biyogüvenlik uzmanı tarafından 

gerçekleştirilmektedir ve biyorisk yönetim sisteminin yanı sıra tesis bağlantılı risk kontrol 

tedbirlerini içermektedir. Denetim, görsel denetimleri ve birincil ve ikincil muhafaza ekipmanının 

yanı sıra mekanik, elektrik, sıhhi tesisat sistemlerini n test edilmesini kapsamaktadır.  Birincil 

muhafaza ekipmanı örneğin biyogüvenlik kabinlerini ve santrifüjleri içermektedir. İkincil muhafaza 

ekipmanı ise mekanik sistemler, otoklavlar ve atık su dekontaminasyon ekipmanını içermektedir. 

Mekanik ventilasyon performans testi en zor testtir. Normal işletiminin ve arıza testleri tek 

noktasının (elektrik kesintisi, ventiasyon ekipmanının ve sistemlerinin arızaları) kontrollü bir 

şekilde kapatılmasını ve yeniden başlatılmasını kapsamaktadır. 

 

Denetimin tamamlanmasının ardından, sertifika veren uygunsuzlukları ve kalite sorunlarını Bulgu 

Gözlem Raporunda (BGR) özetler ve sunar. Gerekli adımlar, Düzeltici Faaliyet Raporunda (DFR) 

takip edilmektedir. DFR, kapatılana kadar uygunsuzlukların ve düzeltici çözümlerin takibini 

sağlamaktadır.  Tüm uygunsuzluk kalemleri kapatıldıktan sonra uygunluk sertifikası 

düzenlenmektedir. Tesisle bağlantılı sertifikasyonlar için güncel uygulama yıllık olarak yeniden 

sertifika almaktır.



 

 

2. HUKUKİ ÇERÇEVE 

Hazırlama, tasarım, kurulum, tadilat ve işletim süreçleri boyunca BSL2 ve BSL3 laboratuvarlarının 

izlemesi gereken birkaç ulusal ve uluslararası gereklilikler bulunmaktadır.  

2.1 Ulusal Kanunlar ve Yönetmelikler 

Ulusal kanunlar ve yönetmelikler iki başlık altında değerlendirilmektedir. "Genel Kanunlar ve 

Yönetmelikler", Faaliyetin daha geniş bir perspektiften bağlı olduğu tüm kanunları, yönetmelikleri, 

mevzuatı vb. ifade etmektedir. "Özel Kanunlar ve Yönetmelikler" başlığı ise laboratuvar güvenliği 

ve biyogüvenlik konuları hakkında daha özel yönetmelikleri ve mevzuatı konu almaktadır. 

3. GENEL KANUNLAR VE YÖNETMELİKLER 

w) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

x) Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 48 

y) Ulusal Pandemi Planı 

z) COVID-19 Risk Değerlendirmesi ve COVID-19 Rehberi 

aa) Türk Çevre Kanunu (No: 2872, Onay Tarihi: 1983) 

bb) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (No: 29959, Tarih: 25 Ocak 2017) 

cc) Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (en son 

2017 tarihinde tadil edilmiştir) 

dd) Atık Yönetimi Yönetmeliği (No: 29314, Tarih: 2 Nisan 2015) 

ee) 25269 sayılı ve 24 Ekim 2003 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu 

ff) 25134 sayılı ve 10 Haziran 2003 tarihinde yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu 

gg) 20 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

hh) 27010 sayılı ve 27 Eylül 2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Alt İşverenlik 

Yönetmeliği 

ii) 20 Haziran 2012'de yürürlüğe konan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

jj) 4857 Sayılı İş Kanunu 

kk) 2004 tarihli Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

ll) İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği (No:25425, 

Tarih: 6 Nisan 2004)  

mm) Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik (No: 

28717, Tarih: 24 Temmuz 2013) 

nn) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (No: 4817, Tarih: 27 Şubat 2013) 

oo) Hayvanları Koruma Kanunu (5199 sayılı ve 24 Haziran 2004 tarihli Kanun)  

pp) 28141 sayılı ve 13/12/2011 tarihli Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan 

Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik 

qq) Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

Hakkında Uygulama Talimatı (Esas Onay No: E.3679106; Tarih: 12 Aralık 2018)  

 
48 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 nci maddesi ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname adı "Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak değiştirilmiştir. 



 

 

rr) 28678 sayılı ve 15 Haziran 2013 tarihli Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin 

Önlenmesi Hakkında Yönetmelik   

4. ÖZEL KANUNLAR VE YÖNETMELİKLER 

j) İyi Laboratuvar Uygulamaları (No: 27516; Tarih: 9 Mart 2010) (OECD standartlarına 

uygun)  

k) Sağlıkta Akreditasyon Standartları - Laboratuvar Kiti 

l) TS EN 12128 - Mikrobiyoloji laboratuvarlarının korunma seviyeleri, risk alanları, yerleri 

ve fiziksel güvenlik kuralları (Şubat 2020) Bu standart; ISO 3864 (Güvenlik renkleri ve 

işaretleri), ISO 7000 (Donanım üzerindeki kullanılacak grafiksel semboller), ISO 8995 

(Görsel ergonomi ilkeleri-iç mekân çalışma sistemlerinin aydınlatması) üzerine 

yapılandırılmıştır. 

m) TS 12124 EN ISO 14644 Temiz Odalar ve Bu Odalarda Birlikte Kontrol Edilen 

Ortamlar   

n) EN 12237:2003 

o) TS EN 12128: 2002: Biyoteknoloji- Araştırma, geliştirme ve analiz laboratuvarları  

p) TS EN 12469 Biyoteknoloji - Mikrobiyolojik Güvenlik Kabinleri ile ilgili Performans 

Kriterleri  

q) TS EN 12347 Biyoteknoloji - Buhar sterilizatörleri ve otoklavlar için performans kriterleri  

r) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (İşçilerin iş 

yerinde biyolojik maddelere maruz kalmaları ile ilgili risklerden korunması hakkında 

2000/54/AT sayılı AB Direktifine uygun) 

BSL2 ve BSL3 'teki faaliyet kapsamı Türk kanun ve yönetmeliklerine göre "kurulum" olarak 

tanımlanmakta ve herhangi bir inşaat işini kapsamına almamaktadır. Bu nedenle, Faaliyetin 

ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki inşaat işlerine ilişkin kurallara uymak zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 

2.2 Uluslararası Gereklilikler 

BSL2 ve BS3 laboratuvarları kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ilişkin uluslararası 

gereklilikleri aşağıdaki gibidir: 

n) Dünya Bankası Koruma Önlemi Politikası (İP) (BP 4.01) 

o) DSÖ Laboratuvar Biyogüvenlik Kılavuzu, dördüncü basım, 2020; 

p) DSÖ Biyorisk Yönetimi: Laboratuvar Biyogüvenlik Kılavuzu, 2006, WHO/CDS/EPR/2006.6 

q) ISO 35001: 2009 Laboratuvarlar için biyorisk yönetimi  

r) CEN/CWA 15793 Laboratuvar Biyorisk Yönetim Standardı 

s) CDC/NIH Mikrobiyoloji ve Biyomedikal Laboratuvarlarda Biyogüvenlik (BMBL) 5'inci basım 

t) DIN 1946 Ventilasyon ve İklimlendirme (sağlık sektörü için) 

u) DIN EN 1886 Binalar için Ventilasyon –Hava İşleme Üniteleri –Mekanik Performans 

v) EUROVENT Sertifikasyonu (Isı, Ventilasyon, İklimlendirme ve Soğutma ürünleri için 

üçüncü taraf ürün performans sertifikasyonu) 

w) TS 12124 EN ISO 14644 Temiz Odalar ve Bu Odalarda Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar   



 

 

x) EN 12237: 2003 Binalar için Ventilasyon. Kanal Sistemi.  Dairesel Enkesitli Sac Metal 

Kanalların Mukavemeti ve Sızdırması 

y) 2010/63/EU sayılı Bilimsel Amaçlı Kullanılan Hayvanların Korunmasına İlişkin Konsey 

Direktifi ve  

z) Deneysel ve bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların barınması ve bakımına ilişkin AB 

Komisyonu Tavsiyesi 

aa) 2000/54/AT sayılı Konsey Direktifi. İşçilerin iş yerinde biyolojik maddelere maruz kalmaları 

ile ilgili risklerden korunması hakkında (89/391/AET sayılı Direktif'in 16. maddesinin 1. 

paragrafı kapsamında yedinci münferit Direktif) Resmi Gazete L262, 43, 21-45 

bb) FAO, 2018. Biosafety Primer 2018. Bangkok. 120 s. 

cc) OIE, 2012. Veteriner mikrobiyoloji laboratuvarında ve hayvan tesislerinde biyogüvenlik ve 

biyoemniyet. Terrestrial Manual [Kara Hayvanları Kılavuzu] Bölüm 1.1.3. 

dd) OIE, 2018. Veteriner laboratuvarında ve hayvan tesislerinde biyolojik risk yönetimi 

standardı Terrestrial Manual 2018 Bölüm 1.1.4. 

 
 

 

 

EK 1: BİYOGÜVENLİK SEVİYE 3 - LABORATUVAR SERTİFİKASYON GEREKLİLİKLERİ 

I.   Bina sakinlerinin güvenliğini ve tesis bütünlüğünü sağlamak için İdari Kontrollerin ve 

Bakım İşlemlerini kolaylaştırma kabiliyetinin değerlendirilmesi 

1.   Bakım işlemlerini etkileyen arka plan malzemelerini gözden geçirin: 

• İşletmeye Alma Raporunu edinin ve inceleyin 

• Tasarım amacının karşılandığından emin olmak için mimari ve mekanik çizimleri 

inceleyin 

• Bina sakinlerinin ve bakım personelinin eğitimi dâhil olmak üzere Laboratuvara (tesis) 

yönelik biyogüvenlik politikalarını ve prosedürlerini (SİP'ler) gözden geçirin 

• Programın ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek için idari prosedürleri ve 

mühendislik prosedürlerini değerlendirin. 

• Tehlikeli (bulaşıcı) atık yönetimi prosedürlerini gözden geçirin 

• Laboratuvar kazası müdahale protokollerini değerlendirin 

• Yürütülen veya beklenen protokoller açısından uygunluklarına göre dekontaminasyon 

prosedürlerini değerlendirin 

• Entegre zararlı yönetimi programını gözden geçirin 

• Belge saklama, bakım ve laboratuvar prosedürlerine yönelik SİP'leri gözden geçirin 

2.   İnceleyin ve Değerlendirin 



 

 

• Aşağıdakilere ilişkin gereklilikleri karşılamak için; muhafaza alanı içerisindeki kapılar, 

tavanların etrafı, aydınlatma armatürleri, elektrikli cihazlar vb. gibi mimari unsurlar için 

kaplamaların, penetrasyonların ve kalafatlamanın bütünlüğü: 

o Mobilyalar dâhil tüm yüzeylerin temizlenebilirliği 

o Tüm yüzeylerin pürüzsüzlüğü 

o Sızdırmaz dikişler ve penetrasyonlar 

o Monolitik, kaymaz zeminler 

o Sıvılara yüzey geçirimsizliği 

o Yüzeylerin; kimyasala (organik çözücüler, asitler, alkaliler), dezenfektanlara ve 

orta dereceli ısıya direnci 

o Dekontaminasyon için gaz sızdırmazlığı 

o Zararlı yönetimi gereklilikleri 

o Açılmayan pencereler 

o Biyolojik sızdırmazlık malzemesi 

3.   Oda düzenini, ekipman yerleşimini ve ekipman durumunu inceleyin 

• Otoklav doğrulama test prosedürlerini değerlendirin; günlükleri inceleyin 

• Erişim kontrolü ve çıkış prosedürlerini değerlendirin 

• Aşağıdakilerin kullanılabilirliğini değerlendirin: 

o Acil durum ekipmanı 

o Acil durum iki yönlü iletişim sistemi 

o Bilginin muhafaza alanı dışına elektronik olarak aktarımı için sağlanan sistem 

o Acil aydınlatma 

o Çalışır durumda yangın söndürücü 

o Muhafaza alanı içerisinde kimyasal dökülme kitinin mevcudiyeti 

• Hava işleme üniteleri, egzoz fanları, dekontaminasyon sistemi bileşenleri (örn. pompalar 

ve HEPA filtreleri) gibi belirli ekipmanlar için yedeklilik gereksinimlerini değerlendirin 

• Laboratuvar basınçlandırma ve hava akışı üzerindeki etkileri için, BSL-3 

laboratuvarlarının konumunu; BSL-2 destek laboratuvarları, ofisler ve dinlenme odaları, 

asansörler, yükleme alanları vb. ile ilgili olarak değerlendirin.  Bu, kapıların çalışma 

durumunu da içerir. 

• Duşlu veya duşsuz bir antre odasının varlığı 

o Temiz koruyucu giysi ve güvenlik ekipmanı giymek için sağlanan saklama alanı 

(örn. Elektrikli Hava Arındırıcı Maskeler) 

• Laboratuvar çıkışının yakınında bulunan fotoselli lavabo 

• Muhafaza alanı dışında konumlandırılmış ofis 

• İşaretlerin doğru yerleştirip yerleştirilmediğini inceleyin 

• Biyolojik tehlike işareti 

• Kullanılan ajanlar 

• İsimler ve laboratuvar direktörünün telefon numarası 

• KKD'lerin gerekli kullanımı, personel erişimi gibi özel gereksinimler 

• Tüm mekanik kontrollerin listesini ve yerlerini gözden geçirin 

• Acil durumda kullanılacak başlatma ve kapatma prosedürlerini gözden geçirin 



 

 

4.   Bakım sıklığını değerlendirin ve bakım günlüklerini gözden geçirin 

• Otoklavlar  

• BGK filtreleri  

• Santrifüjler 

• Kapı/ekipman kilitleri 

• HVAC dengeleme 

• HVAC kayışları 

• HVAC Motorları/Kasnakları 

• Işıklar 

• Sıhhi Tesisat 

II.   Mühendislik Kontrollerinin Geçerlenmesi 

1.   Hem besleme hem de egzoz sistemlerinde fazladan kapasitenin mevcut olduğunu geçerleyin 

ve tahmini yedek kapasitenin miktarını belirleyin (fazladan kapasitenin nasıl hesaplandığı veya 

tahmin edildiği belgelenmelidir) 

2.   Tek geçişli hava akışı sağlayın 

3.   Yönlü hava akışını, basınç ilişkilerini, hava değişikliklerini ölçün ve verileri kaydedin 

4.   Temiz alanlardan kirli alanlara doğru yönlü hava akışı sağlanmalıdır. Bir laboratuvar veya 

laboratuvar odası içerisinde birden fazla muhafaza alanının bulunması durumunda; daha kirli 

alanların, daha az kirli alanlara göre negatif bir basınçta tutulması için sıralı olarak daha fazla 

negatif olan basınç farkları oluşturulmalıdır. Girişler arasındaki basınç farkları, birincil bir 

standarda göre kalibre edilmiş bir cihaz kullanılarak ölçülmelidir. İdeal olarak, temiz alanlardan 

daha kirli alanlara doğru en az -0.05 WG (-12.5 Pa) basınç farkı korunmalıdır.  Basınç farkı, kapı 

kapalıyken hiçbir durumda -0.03 WG’den (-7.6 Pa) az olmamalıdır. 

 

5.   Laboratuvar tasarım parametreleriyle tutarlı HVAC sistemi ve elektrik sistemleri arıza testleri 

geliştirin.  Testler yapın ve verileri kaydedin. İşlemlerin doğru şekilde yapıldığını doğrulamak için 

bu testler asgari olarak şunları içermelidir: 

• Normal işlemler → acil durum güç kaynağı 

• Acil durum güç kaynağı → normal işlemler 

• Besleme fanlarının kaybı (ayrı ayrı ve kombinasyon halinde) 

• Egzoz fanlarının kaybı (ayrı ayrı ve kombinasyon halinde) 

• Bina otomasyon sistemi (BAS), tüm senaryolar sırasında operasyonel ayar noktalarını 

korur ve normal işlemlere geri döner. 

• BAS, yeniden başlatıldıktan sonra operasyonel ayar noktalarını korumalıdır. 

• Kesintisiz bir güç kaynağı (UPS) kuruluysa, rölelerin çalıştığını doğrulayın 

• BAS için UPS sağlayın 

• UPS'nin çalışıp çalışmadığını değerlendirin 



 

 

Laboratuvarların daha az kontamine alanlara göre negatif basınçta tutulmasını sağlayın. 

6.       HVAC ekipmanının durumunu değerlendirin 

• Görsel olarak inceleyin 

o Kemerler 

o Kemer koruyucuları 

o Kablolama 

o Kanal destekleri ve bağlantıları 

o Kılavuz teller (varsa) 

o Seyreltme havası damperleri (varsa) 

o Rulmanlar (tiz gıcırdama) 

o Kanal sistemi işçiliği, hasar vb. 

• Motor çalışma sıcaklıklarının ekipmanın teknik özelliklerinde belirtilen aralıkta tutulmasını 

sağlayın 

• Besleme ve egzoz arasındaki kilitleme sisteminin çalışır durumda olduğundan emin olun 

• Biyolojik güvenlik kabinlerinin, besleme ve egzoz difüzörlerine, kapılara ve trafik 

modellerine göre doğru şekilde yerleştirildiğini doğrulayın. 

• Hava perdesinin, kabin(ler)in yakınına yerleştirilmiş besleme veya egzoz difüzörleri veya 

açılan ve kapatılan kapılar ve trafik modelleri yüzünden bozulmamasını sağlamak için 

kabinin ön yüzünde duman kullanın. 

7.   Yönlü hava akışını göstermek için duman testleri gerçekleştirin 

• Kapılar 

• Havalandırma Delikleri 

• Pencereler 

• Otoklav 

• Diğer havalandırılmış alanlar 

8.   Kapı kilitleme sistemlerini ve otomatik kapı hidroliklerini inceleyin ve test edin 

• Kapı hidrolikleri zorunludur 

o Kapıların otomatik olarak kapandığından ve kilitlendiğinden emin olun 

o Kilitleme sistemleri zorunludur 

o Kullanılabilirliğini kontrol edin 

• Kapıları tüm olası sıralarla açın ve kapatın 

• Gecikme ayar noktalarının, kilit sisteminin yanlışlıkla geçersiz kılınmasını önleyecek 

kadar sıkı olduğundan emin olun 

9.   Tüm alarmları test edin 

• HVAC Arızası Alarmı 

• Odanın normal koşullarda pozitif olup olmadığını veya kapının 20 saniyeden daha uzun 

süre açık olup olmadığını gösteren hava akışı alarmlarının mevcudiyeti. 



 

 

• Personelin laboratuvara girmeden önce odanın pozitif veya negatif basınç altında olup 

olmadığının farkında olması için görsel bir göstergenin mevcudiyeti 

• Yıllık yangın alarmı belgelerini inceleyin 

• Yıllık güvenlik alarmı belgelerini inceleyin 

10. Atık egzoz ölçümü (performans ölçüsü olarak) 

• Hava sıkışımına neden olabilecek durumlar için çatıdaki peyzajı inceleyin 

Hava girişinden en az 25 ft, kazan bacalarından en az 40 ft ve sıhhi tesisat bacalarından en az 

15 ft 

• Laboratuvar egzoz bacaları - çatıdaki en yüksek noktanın üzerinde en az 3 m yükseklik 

• Egzoz bacalarının konumlarını ve tahliye hızlarını kontrol edin 

• Egzoz hızı = 15-20 m/s veya 3000-4000 fpm 

• Aerosol üreten tüm ekipman, sertifikalı HEPA filtreleme cihazlarıyla mı egzoz ediliyor? 

o Sürekli akış santrifüjlerinin veya aerosol üretebilecek diğer ekipmanların, havayı 

laboratuvara tahliye etmeden önce HEPA filtreleriyle egzoz eden cihazların içinde 

tutulduğundan emin olun 

• Hava sıkışımını önlemek için yerel egzoz havalandırma (LEV) cihazlarının tahliye ettiği 

havanın, hava girişlerinden uzaklaştırıldığından emin olun. 

• Yerel koşulları göz önünde bulundurun (örn. egzozdaki HEPA filtreleri, seyreltme havası) 

11. Muhafaza alanlarında hava değişim sayısının (ACR) doğrulanması 

• Hava değişim oranı, hissedilebilir ve gizli ısı yükü kirleticileri ve de muhafaza alanı 

kullanımı gerektiren kokular temel alınarak tasarım sırasında belirlenir. 

• Yıllık olarak kalibre edilen bir cihaz kullanarak besleme ve egzoz hava hacimlerini ölçün 

• Hava değişim sayısını hesaplayın; trendleri izleyin 

• Hava değişim sayısı hiçbir durumda laboratuvarlar için 6 saatte bir ve hayvan tesisleri 

için 10 saatte birden az olmamalıdır. 

12. Seri numarası geçerlemesi dâhil olmak üzere biyolojik güvenlik kabinlerinin (BGK) 

sertifikasyon verilerini gözden geçirin 

• BGK’lar yıllık sertifikasyon programında olmalıdır 

• BGK'ların kapılardan ve havalandırma deliklerinden uzakta bulunduğunu doğrulayın 

• BGK kurulumunun kabin tipi için doğru olduğunu doğrulayın. 

• HEPA filtrelerinin kurulumlarını inceleyin 

• Tüm egzoz, HVAC ve HEPA kurulumları için sertifikasyon belgelerini inceleyin 

• HEPA filtrelerinin kullanım noktasında ve bariyerde taşınabilir hava vakum sistemlerinde 

olduğunu doğrulayın 

• Görsel olarak inceleyin 

o Dekontaminasyon için izolasyon vanaları 

o Dekontaminasyon ve test portları 

o Tarama erişimi 



 

 

13. Mekanik tesisatı, elektrik tesisatını ve sıhhi tesisatı geçerleyin 

• Yeterli aydınlatma olup olmadığını inceleyin 

• Devre kesicilerin muhafaza alanının dışında olduğunu doğrulayın 

• Laboratuvar su sistemi için geri akış önleme 

• Uygun şekilde işaretlenmiş lavabolar ve giderler 

• Kritik sistemler için acil durum güç kaynağının mevcudiyeti 

• Fotoselli acil göz yıkama ekipmanının mevcudiyeti 

• Acil duşun mevcudiyeti 

• Elektrikli cihazlar için borular, kutular, ışıklar vb. gibi kalafatlama ve sızdırmazlık 

gereklilikleri  

• Varsa, ayrılmış (dedicated) vakum pompası temin edildiğini geçerleyin 

• Varsa atık su dekontaminasyon sistemini inceleyin 

14. Otoklav mevcudiyetini, işlemlerini ve biyolojik sızdırmazlık malzemesinin bütünlüğünü 

geçerleyin 

III. Standart İşletim Prosedürlerini (SİP) gözden geçirin 

1. Otoklav ve Dekontaminasyon 

• Biyogüvenlik kabininden çıkarmadan önce malzemeleri dekontamine etmek için 

• BSL-3 tesisinin yakınında ancak dışında olan bir otoklav varsa, tesisten çıkan ıslak ve 

kuru biyozararlı malzemeler için yeterli dekontaminasyon prosedürlerinin mevcut 

olmasını sağlayın 

• En yakın otoklava, halka açık koridorlardan kaçınarak ulaşmak için kullanılacak rotayı 

değerlendirin 

• KKD'lerin kullanımına ve bertarafına yönelik prosedürleri değerlendirin 

• Onarım için veya kullanımı sonlandırıldığı için tesisten ayrılan ekipmanın 

dekontaminasyon prosedürlerini değerlendirin 

• Biyozararlı malzemelerin depolanmasını ve taşınmasını gözden geçirin 

• Kullanılacak dezenfektan türünü ve tesiste kullanılan biyozararlı malzemeler için yeterli 

güçte ve türde olup olmadığını değerlendirin 

• Vakum hatlarındaki HVAC filtrelerinin değiştirilme takvimini ve sıklığını geçerleyin 

2.   Güvenliğe ilişkin SİP'ler 

• BSL-3 tesisinden sorumlu yetkilinin tanımlanması 

• Muhafaza alanı içerisinde çalışan tüm personelin sertifikasyonu ve bunun için kullanılan 

süreç 

• Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımı, depolanması ve bertarafı 

• Tesise belgeli sınırlı personel erişimi 

• Tesise girmek için bakım prosedürleri 

• El yıkama prosedürlerinin mevcut olması 

• Mekanik pipetleme cihazlarının kullanılması; ağızla pipetleme YAPILMAMASI 



 

 

• Kesinlikle gerekli olmadıkça kesici aletlerin kullanımının yasak olması ve kullanımın 

protokolle yönetilmesinin gerekmesi 

• Aerosol üretimini en aza indirecek prosedürlerin mevcut olması 

• Dekontaminasyon prosedürlerinin mevcut olması 

• Eğitim programının mevcut olması ve BSL-3 tesisine girmesine izin verilen tüm 

personelin eğitimine ve tazeleme kurslarına yönelik belgelerin mevcudiyeti 

• Bazal serum numunelerinin uygun şekilde toplanması ve tüm laboratuvar personeli ve 

diğer risk altındaki personel için saklanması 

• Laboratuvara özel bir biyogüvenlik kılavuzunun hazırlanması ve kabul edilmesi 

• Biyogüvenlik önlemlerinin standart işletim prosedürlerine dâhil edilmesi 

• Hayvanlar ABSL-3 koşulları altında barındırılıyorsa, hayvanlara özel tüm düzenlemelere 

ve biyogüvenlik prosedürlerine uyulması 

3.   Uygun olan hallerde, İş Sağlığı İzlemesi (Politika ve uygulama kayıtları) 

• Kan/Serum Depolama 

• Aşılar 

• Yüksek riskli (bağışıklığı baskılanmış, hamile vb.) bireyler 

• Sağlık taraması 

• BSL-3 ajanlarının veya materyallerinin kullanıldığı veya depolandığı tüm konumların 

belgelerini içerecek şekilde Maruziyet Kontrol Planının yıllık güncellemeleri 

4.   Biyozararlı Malzeme Kullanım İzni (ör. İnsan Patojen Kaydı, Rekombinant DNA Kaydı, Seçili 

Ajan vb.) 

• Güncel Biyozararlı Malzeme Kullanım İzni 

• Semptomoloji sayfası 

• Numunelerin nasıl alınacağına ilişkin prosedürler 

• Hayvan Denekleri Komitesinin güncel bir onayının dosyada olduğunu geçerleyin (tesiste 

hayvanlar kullanılıyorsa) 

 

IV. Bağımsız Tesis Sertifikasyon Uzmanı için Gereklilikler: 

 

• Mikrobiyoloji/Biyoteknoloji alanında doktora 

• En az 3 BSL3 laboratuvarı sertifikasyon sürecini tamamlamış olmak 

• Biyogüvenlik danışmanı olarak en az 5 yıllık deneyim 

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 tesis sertifikasyon uzmanı olarak en az 10 yıllık deneyim 

• Biyogüvenlik konferanslarına düzenli katılım 

• Biyorisk değerlendirme deneyimi 

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 tesis tasarımı inceleme ve onaylama deneyimi 

• ABSL-3/BSL-3/BSL-2 tesisi yapım gözetimi deneyimi 

• Biyogüvenlik tesisi işletmeye alma deneyimi 

• Biyogüvenlik ve hayvan biyogüvenliği konularında saha eğitimi deneyimi 
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EK 2: BİYOGÜVENLİK SEVİYE 3 LABORATUVAR SERTİFİKASYON KONTROL LİSTESİ 

Tarih: 
______________________________________________

______ 

İletişim: 

_____________________________________________

______ 

Bina: 
______________________________________________

______ 

Telefon: 

_____________________________________________

______ 

Oda 

Numaras

ı: 

______________________________________________

______ 

Denetçi: 

_____________________________________________

______ 

İlk (İ): ❑ 

* İlk ve/veya yıllık geçerleme gerekliliğine göre tespit yapılmalıdır. 

Yıllık (Y): ❑ 

IV. İdari Kontroller 

                                                                                                                                 Y/İ NOTLAR 

1 
Arka Plan Materyallerini Gözden Geçirin ve 

Değerlendirin  
     

 
J.  

Belge saklama, bakım ve laboratuvar 

prosedürlerine yönelik SİP'ler 
 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
K.  

İşletmeye Alma Raporu  ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
L.  

Tasarım amacının karşılandığından emin 

olmak için mimari ve mekanik çizimler 
 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  
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M.  

Bina sakinlerinin ve bakım personelinin eğitimi 

dâhil olmak üzere Laboratuvara (tesis) yönelik 

biyogüvenlik politikaları ve prosedürleri 

(SİP'ler) 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
N.  

Tehlikeli (bulaşıcı) atık yönetimi prosedürleri  ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
O.  

Entegre zararlı yönetimi programı  ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
P.  

Programın ihtiyaçlarını karşılayıp 

karşılamadıklarını belirlemek için idari 

prosedürler ve mühendislik prosedürleri 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
Q.  

Laboratuvar kazası müdahale protokolleri  ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
R.  

Yürütülen veya beklenen protokoller açısından 

uygunluklarına göre dekontaminasyon 

prosedürleri 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

2 

Bakım ve İşlemlere ilişkin Mimari Özellikleri İnceleyin ve Değerlendirin (Aşağıdakilere ilişkin 

gereklilikleri karşılamak için; muhafaza alanı içerisindeki kapılar, tavanların etrafı, aydınlatma 

armatürleri, elektrikli cihazlar vb. gibi mimari unsurlar için kaplamaların, penetrasyonların ve 

kalafatlamanın bütünlüğü) 

 

 
K.  

Mobilyalar dâhil tüm yüzeylerin 

temizlenebilirliği 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
L.  

Tüm yüzeylerin pürüzsüzlüğü  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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M.  

Sızdırmaz dikişler ve penetrasyonlar  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
N.  

Monolitik, kaymaz zeminler  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
O.  

Sıvılara yüzey geçirimsizliği  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
P.  

Yüzeylerin; kimyasallara (organik çözücüler, 

asitler, alkaliler), dezenfektanlara ve orta 

dereceli ısıya direnci 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
Q.  

Dekontaminasyon için gaz sızdırmazlığı  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
R.  

Zararlı yönetimi gereklilikleri  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
S.  

Açılmayan pencereler  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
T.  

Biyolojik sızdırmazlık malzemesi  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

3 
Oda düzeninin, ekipman yerleşiminin ve ekipman 

durumunun incelenmesi 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

4 Otoklav doğrulama test prosedürleri; günlükler  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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5 Erişim kontrolü ve çıkış prosedürleri  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

6 Aşağıdakilerin kullanılabilirliğini değerlendirin:  

 
G.  

Acil durum ekipmanı  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
H.  

Acil durum iki yönlü iletişim sistemi  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
İ.  

Bilginin muhafaza alanı dışına elektronik 

olarak aktarımı için sağlanan sistem 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
J.  

Acil aydınlatma  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
K.  

Çalışır durumda yangın söndürücü  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
L.  

Muhafaza alanı içerisinde kimyasal dökülme 

kiti 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

7 

Yedeklilik gereksinimlerini değerlendirin (ör. hava 

işleme üniteleri, egzoz fanları, dekontaminasyon 

sistemi bileşenleri) 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

8 

Laboratuvar basınçlandırma ve hava akışı üzerindeki 

etkileri için, BSL-3 laboratuvarlarının konumunu; 

BSL-2 destek laboratuvarları, ofisler, dinlenme 

odaları, asansörler, yükleme alanları vb. ile ilgili 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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olarak değerlendirin.  Bu, kapıların çalışma 

durumunu da içerir. 

9 Duşlu veya duşsuz bir antre odasının varlığı ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
C.  

Temiz koruyucu giysi ve güvenlik ekipmanı 

giymek için sağlanan saklama alanı (örn. 

Elektrikli Hava Arındırıcı Maskeler) 

 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
D.  

Laboratuvar çıkışının yakınında bulunan 

fotoselli lavabo 
 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

10 Muhafaza alanı dışında konumlandırılmış ofis ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

11 

İşaretlerin ve görsel dokümanların doğru yerleştirip 

yerleştirilmediğini inceleyin: 

 

❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
G.  

Biyolojik tehlike işareti  ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
H.  

Kullanılan ajanların listesi  ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
İ.  

İsimler ve laboratuvar direktörünün telefon 

numarası 
 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
J.  

KKD'lerin gerekli kullanımı, personelin 

aşılanması vb. özel gereksinimler 
 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
K.  

Tüm mekanik kontrollerin listesini ve yerlerini 

gözden geçirin 
 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  
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L.  

Acil durumda kullanılacak başlatma ve 

kapatma prosedürlerini gözden geçirin 
 ❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

12 
Bakım sıklığını değerlendirin ve bakım günlüklerini 

gözden geçirin 
❑ Evet ❑ Hayır ❑ Uygulanamaz  

 
J.  

Otoklavlar  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
K.  

BGK filtreleri  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
L.  

Santrifüjler  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
M.  

Kapı/ekipman kilitleri  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
N.  

HVAC dengeleme  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
O.  

HVAC kayışları  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
P.  

HVAC Motorları/Kasnakları  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
Q.  

Işıklar  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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R.  

Sıhhi Tesisat  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

V. Mühendislik Maliyetlerinin Geçerlenmesi 

13 

Egzoz sistemleri ve tahmini yedek kapasite (fazladan 

kapasitenin nasıl hesaplandığı veya tahmin edildiği 

belgelenmelidir) 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

14 Tek geçişli hava akışını sağlayın 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

15 
Yönlü hava akışını, basınç ilişkilerini, hava 

değişikliklerini ölçün ve verileri kaydedin 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

16 Temiz alanlardan kirli alanlara doğru, yönlü hava akışının sağlandığından emin olun  

 
C.  

Bir laboratuvar veya laboratuvar odası 

içerisinde birden fazla muhafaza alanı 

bulunuyorsa; daha kirli alanların, daha az kirli 

alanlara göre negatif bir basınçta tutulması 

için sıralı olarak daha fazla negatif olan basınç 

farklarının oluşturulduğundan emin olun 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
D.  

Girişler arasındaki basınç farkları, birincil bir 

standarda göre kalibre edilmiş bir cihaz 

kullanılarak ölçülmelidir. İdeal olarak, temiz 

alanlardan daha kirli alanlara doğru en az -

0.05 WG (-12.5 Pa) basınç farkı korunmalıdır. 

Basınç farkı, kapı kapalıyken hiçbir durumda -

0.03 WG’den (-7.6 Pa) az olmamalıdır. 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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17 

Laboratuvar tasarım parametreleriyle tutarlı HVAC sistemi ve elektrik sistemleri arıza testleri geliştirin.  

Testler yapın ve verileri kaydedin.  İşlemlerin doğru şekilde yapıldığını doğrulamak için bu testler 

asgari olarak şunları içermelidir: 

 

 
E.  

Normal işlemler → acil durum güç kaynağı  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
F.  

Acil durum güç kaynağı → normal işlemler  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
G.  

Besleme fanlarının kaybı (ayrı ayrı ve 

kombinasyon halinde) 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
H.  

Egzoz fanlarının kaybı (ayrı ayrı ve 

kombinasyon halinde) 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

18 

Bina otomasyon sistemi, tüm senaryolar sırasında 

operasyonel ayar noktalarını korur ve normal 

işlemlere geri döner. 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

19 
BAS, yeniden başlatıldıktan sonra operasyonel ayar 

noktalarını korumalıdır 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

20 
Kesintisiz bir güç kaynağı (UPS) kuruluysa, 

doğrulayın 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

21 UPS'nin çalışıp çalışmadığını değerlendirin 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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22 BAS için UPS sağlayın 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

23 HVAC ekipmanının durumunu değerlendirin.  Aşağıdakileri görsel olarak inceleyin:  

 
İ.  

Kemerler  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
J.  

Kemer koruyucuları  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
K.  

Kablolama  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
L.  

Kanal destekleri ve bağlantıları  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
M.  

Kılavuz teller (varsa)  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
N.  

Seyreltme havası damperleri (varsa)  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
O.  

Rulmanlar (tiz gıcırdama)  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
P.  

Kanal sistemi işçiliği, hasar vb.  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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24 
Motor çalışma sıcaklıklarının ekipmanın teknik 

özelliklerinde belirtilen aralıkta tutulmasını sağlayın 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

25 
Besleme ve egzoz arasındaki kilitleme sisteminin 

çalışır durumda olduğundan emin olun 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

26 

Biyolojik güvenlik kabinlerinin, besleme ve egzoz 

difüzörlerine, kapılara ve trafik modellerine göre 

doğru şekilde yerleştirildiğini doğrulayın 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

27 

Hava perdesinin, kabin(ler)in yakınına yerleştirilmiş 

besleme veya egzoz difüzörleri veya açılan ve 

kapatılan kapılar ve trafik modelleri yüzünden 

bozulmamasını sağlamak için kabinin ön yüzünde 

duman kullanın 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

28 Yönlü hava akışını göstermek için duman testleri gerçekleştirin  

 
F.  

Kapılar  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
G.  

Havalandırma Delikleri  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
H.  

Pencereler  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
İ.  

Otoklav  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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J.  

Diğer havalandırılmış alanlar  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

29 Kapı kilitleme sistemlerini ve otomatik kapı hidroliklerini inceleyin ve test edin  

 
E.  

Kapı hidrolikleri zorunludur  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
F.  

Kapıların otomatik olarak kapandığından ve 

kilitlendiğinden emin olun 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
G.  

Kilitleme sistemleri zorunludur  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
H.  

Kullanılabilirliğini kontrol edin  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

30 Kapıları tüm olası sıralarla açın ve kapatın 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

31 

Gecikme ayar noktalarının, kilit sisteminin yanlışlıkla 

geçersiz kılınmasını önleyecek kadar sıkı 

olduğundan emin olun 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

32 Tüm alarmları test edin  

 
F.  

HVAC Arızası Alarmı  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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G.  

Odanın normal koşullarda pozitif olup 

olmadığını veya kapının 20 saniyeden daha 

uzun süre açık olup olmadığını gösteren hava 

akışı alarmlarının mevcudiyeti 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
H.  

Personelin laboratuvara girmeden önce 

odanın pozitif veya negatif basınç altında olup 

olmadığının farkında olması için görsel bir 

göstergenin mevcudiyeti 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
İ.  

Yıllık yangın alarmı belgelerini inceleyin  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
J.  

Yıllık güvenlik alarmı belgelerini inceleyin  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

33 
Egzoz değerlendirmesi yapın (performans 

ölçümü olarak) 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

34 Hava sıkışımına neden olabilecek durumlar için çatıdaki peyzajı inceleyin  

 
B.  

Hava girişinden en az 25 ft, kazan 

bacalarından en az 40 ft, sıhhi tesisat 

bacalarından en az 15 ft 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

35 
Laboratuvar egzoz bacaları - çatıdaki en 

yüksek noktanın üzerinde en az 3 m yükseklik 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

36 
Egzoz bacalarının konumlarını ve tahliye 

hızlarını kontrol edin 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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37 Egzoz hızı = 15-20 m/s veya 3000-4000 fpm  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

38 
Aerosol üreten tüm ekipmanın, sertifikalı HEPA 

filtreleme cihazlarıyla egzoz edilmesi 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

39 

Sürekli akış santrifüjlerinin veya aerosol 

üretebilecek diğer ekipmanların, havayı 

laboratuvara tahliye etmeden önce HEPA 

filtreleriyle egzoz eden cihazların içinde 

tutulduğundan emin olun 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

40 

Hava sıkışımını önlemek için yerel egzoz 

havalandırma (LEV) cihazlarının tahliye ettiği 

havanın, hava girişlerinden 

uzaklaştırıldığından emin olun. 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

41 
Yerel koşulları göz önünde bulundurun (örn. 

egzozdaki HEPA filtreleri) 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

42 Muhafaza alanlarında hava değişim sayısının (ACR) doğrulanması  

 
E.  

Hava değişim oranı, hissedilebilir ve gizli ısı 

yükü kirleticileri ve de muhafaza alanı 

kullanımı gerektiren kokular temel alınarak 

tasarım sırasında belirlenir. 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
F.  

Yıllık olarak kalibre edilen bir cihaz kullanarak 

besleme ve egzoz hava hacimlerini ölçün 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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G.  

Hava değişim sayısını hesaplayın; trendleri 

izleyin 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
H.  

Hava değişim sayısı hiçbir durumda 

laboratuvarlar için 6 saatte bir ve hayvan 

tesisleri için 10 saatte birden az olmamalıdır. 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

43 
Seri numarası geçerlemesi dâhil olmak üzere biyolojik güvenlik kabinlerinin (BGK) sertifikasyon 

verilerini gözden geçirin 
 

 
G.  

BGK’lar yıllık bir sertifikasyon programında 

olmalıdır 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
H.  

BGK'ların kapılardan ve havalandırma 

deliklerinden uzakta bulunduğunu doğrulayın                               
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
İ.  

BGK kurulumunun kabin tipi için doğru 

olduğunu doğrulayın                     
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
J.  

HEPA filtrelerinin kurulumlarını inceleyin  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
K.  

Tüm egzoz, HVAC ve HEPA kurulumları için 

sertifikasyon belgelerini inceleyin 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
L.  

HEPA filtrelerinin kullanım noktasında ve 

bariyerde taşınabilir vakum sistemlerinde 

olduğunu doğrulayın 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

44 Görsel olarak inceleyin  
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D.  

Dekontaminasyon için izolasyon vanaları  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
E.  

Dekontaminasyon ve test portları  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
F.  

Tarama erişimi  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

45 Mekanik tesisatı, elektrik tesisatını ve sıhhi tesisatı geçerleyin  

 
K.  

Yeterli aydınlatma olup olmadığını inceleyin  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
L.  

Devre kesicilerin muhafaza alanının dışında 

olduğunu doğrulayın 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
M.  

Laboratuvar su sistemi için geri akış önleme  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
N.  

Uygun şekilde işaretlenmiş lavabolar ve 

giderler 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
O.  

Kritik sistemler için acil durum güç kaynağının 

mevcudiyeti 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
P.  

Fotoselli acil göz yıkama ekipmanının 

mevcudiyeti 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  



 

16  

  

 
Q.  

Acil duşun mevcudiyeti  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
R.  

Elektrikli cihazlar için borular, kutular, ışıklar 

vb. gibi kalafatlama ve sızdırmazlık 

gereklilikleri 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
S.  

Ayrılmış (dedicated) vakum pompası temin 

edildiğini geçerleyin 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
T.  

Varsa atık su dekontaminasyon sistemini 

inceleyin 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

46 Otoklav mevcudiyetini, işlemlerini ve biyolojik sızdırmazlık malzemesinin bütünlüğünü geçerleyin  

 
İ.  

Kilitleme sistemlerini test edin  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
J.  

Devir - test yükünü konfirme edin  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
K.  

Biyolojik sızdırmazlık malzemesini görsel 

olarak inceleyin 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
L.  

Biyolojik sızdırmazlık malzemesi üzerinde 

duman testi gerçekleştirin 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
M.  

60 dakika süresince 121 derecelik 

sterilizasyon sıcaklığının korunduğunu 

geçerleyin 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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N.  

Yeni tesislerde BSL-3 tesisinden doğrudan 

otoklavlı çıkış özelliği 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
O.  

Eski tesislerde otoklavlı çıkış mevcut değilse, 

biyozararlı atıkların muhafaza altına 

alınabilmesi için BSL-3 tesisinin yakınında bir 

otoklav bulunmalıdır. 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
P.  

Ajan özetinde tavsiye ediliyorsa ek çevresel 

koruma (örn. personel duşları, egzoz 

havasının HEPA filtrelemesi, diğer borulu 

hizmetlerin muhafazası ve atık su 

dekontaminasyonunun sağlanması) dikkate 

alınır 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

VI. Standart İşletim Prosedürlerini (SİP) gözden geçirin 

47 Otoklav ve Dekontaminasyon  

 
İ.  

Biyogüvenlik kabininden çıkarmadan önce 

malzemeleri dekontamine etmek için 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
J.  

BSL-3 tesisinin yakınında ancak dışında olan 

bir otoklav varsa, tesisten çıkan ıslak ve kuru 

biyozararlı malzemeler için yeterli 

dekontaminasyon prosedürlerinin mevcut 

olmasını sağlayın 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
K.  

En yakın otoklava, halka açık koridorlardan 

kaçınarak ulaşmak için kullanılacak rotayı 

değerlendirin 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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L.  

KKD'lerin kullanımına ve bertarafına yönelik 

prosedürleri değerlendirin 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
M.  

Onarım için veya kullanımı sonlandırıldığı için 

tesisten ayrılan ekipmanın dekontaminasyon 

prosedürlerini değerlendirin 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
N.  

Biyozararlı malzemelerin depolanmasını ve 

taşınmasını gözden geçirin 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
O.  

Kullanılacak dezenfektan türünü ve tesiste 

kullanılan biyozararlı malzemeler için yeterli 

güçte ve türde olup olmadığını değerlendirin 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
P.  

Vakum hatlarındaki HVAC filtrelerinin 

değiştirilme takvimini ve sıklığını geçerleyin 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

48 Güvenliğe ilişkin Standart İşletim Prosedürleri  

 
P.  

BSL-3 tesisinden sorumlu yetkilinin 

tanımlanması 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
Q.  

Muhafaza alanı içerisinde çalışan tüm 

personelin sertifikasyonu ve bunun için 

kullanılan süreç 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
R.  

Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) 

kullanımı, depolanması ve bertarafı 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
S.  

Tesise belgeli sınırlı personel erişimi  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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T.  

Tesise girmek için bakım prosedürleri  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
U.  

El yıkama prosedürleri  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
V.  

Mekanik pipetleme cihazlarının kullanılması; 

ağızla pipetleme YAPILMAMASI 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
W.  

Kesinlikle gerekli olmadıkça kesici aletlerin 

kullanımının yasak olması ve kullanımın 

protokolle yönetilmesinin gerekmesi 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
X.  

Aerosol üretimini en aza indirecek prosedürler  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
Y.  

Dekontaminasyon prosedürleri  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
Z.  

Eğitim programı ve BSL-3 tesisine girmesine 

izin verilen tüm personelin eğitimine ve 

tazeleme kurslarına yönelik belgelerin 

mevcudiyeti 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
AA.  

Bazal serum numunelerinin uygun şekilde 

toplanması ve tüm laboratuvar personeli ve 

diğer risk altındaki personel için saklanması 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
BB.  

Laboratuvara özel bir biyogüvenlik 

kılavuzunun hazırlanması ve kabul edilmesi 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  
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CC.  

Biyogüvenlik önlemlerinin standart işletim 

prosedürlerine dâhil edilmesi 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
DD.  

Hayvanlar ABSL-3 koşulları altında 

barındırılıyorsa, hayvanlara özel tüm 

düzenlemelere ve biyogüvenlik prosedürlerine 

uyulması 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

49 Uygun olan hallerde, İş Sağlığı İzlemesi (Politika ve uygulama kayıtları)  

 
F.  

Kan/Serum Depolama  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
G.  

Aşılar  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
H.  

Yüksek riskli (bağışıklığı baskılanmış, hamile 

vb.) bireyler 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
İ.  

Sağlık taraması  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
J.  

BSL-3 ajanlarının veya materyallerinin 

kullanıldığı veya depolandığı tüm konumların 

belgelerini içerecek şekilde Maruziyet Kontrol 

Planının yıllık güncellemeleri 

 
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

50 

Biyozararlı Malzeme Kullanım İzni (Ör; İnsan Patojeni Kaydı, Rekombinant DNA Kaydı, Seçili Ajan 

[halk sağlığı ve güvenliğine ciddi tehdit oluşturma potansiyeli olduğu ilan edilen bir patojen veya 

biyolojik toksin] vb.) 
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D.  

Güncel Biyozararlı Malzeme Kullanım İzni  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
E.  

Semptomoloji sayfası  
❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 
F.  

Numunelerin nasıl alınacağına ilişkin 

prosedürler 
 

❑ 

Başarılı 

❑ 

Başarısız 
❑ Uygulanamaz  

 


