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Proje Özet Dokümanı 
Proje Adı: Türkiye Hastane Ekipmanı Acil Durum Müdahalesi 

Ülke: Türkiye 

Proje Kimlik No: 52199 

İş Sektörü: Altyapı Türkiye, Ortadoğu, Afrika 

Bildirim Tipi: Kamu Sektörü 

Çevresel Kategori: B 

Statü: Yapısal onay alindi, nihai onay sürecinde 

İngilizce PÖD Tebliğ Tarihi: 24 Haziran 2020 

 

Proje Tanımı 

Proje, Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 pandemisiyle mücadelesi etrafında solunum cihazı, yoğun bakım 

ünitesi monitörü ve diğer çeşitli acil durum tıbbi ekipman ihtiyaçlarını finanse etmekte kullanması 

için Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanacak 200 milyon Avroya kadar kamu borcunu kapsamaktadır. Proje 

EBRD’nin standart onay süreçlerine tabi olacaktır ve dolayısıyla projenin yapısı, boyutu ve 

finansmanın kullanım alanı değişiklik gösterebilir. Banka’nın herhangi bir finansmanı, bunlarla sınırlı 

olmamakla birlikte, Banka yöneticileri ve Yönetim Kurulunun resmi onayına, uygun finansman 

dokümantasyonunun müzakere edilip imzalanmasına ve ilgili ön şartların tamamlanmasına tabidir. 

Proje Hedefleri 

Bu Proje, Türkiye devletinin ülke genelindeki kamu hastanelerinde acil sağlık müdahalesini 

artırmasını desteklemeyi ve COVID-19 krizine karşı acil müdahale çabalarına yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır. Kredi tutarı, Türkiye'nin mevcut kamu hastaneleri ile pandemi hastalarına yeterli ve 

zamanında sağlık hizmeti sunmak üzere inşa edilmiş olan yeni kamu hastanelerini donatmak için 

kullanılacaktır. 

Proje, Yeşilköy'deki İstanbul pandemi hastanesi de dahil olmak üzere ülkedeki Yoğun Bakım Ünitesi 

(YBÜ) yatak kapasitesini desteklemektedir. Bu pandemi hastanesi, diğer COVID-19 hastaneleri ile 

birlikte gelecekteki olası COVID-19 yeni vaka dalgalarının yanı sıra, ülkede riski yüksek olan ve geniş 

sağlık sektörü kapasitesi gerektiren depremlerle ilgili acil durumlar için hizmette kalacaktır. 

Bu proje, hükümetin acil sağlık programının finansman boşluğunu azaltmakta ve ülkedeki salgın 

hastalıklarla mücadele için Uluslararası Finansal Örgütler tarafından sağlanan diğer kredileri 

tamamlayıcı niteliktedir. 

Geçiş Etkisi 

TGE 65 

Proje sağladığı finansman ile COVID-19 pandemisi sırasında sağlık sisteminin güçlenmesine ve 

dirençliliğine katkı vererek “Dirençlilik” niteliğini taşımaktadır. Bu yatırım, sağlık sektörünün krize 

karşı daha etkin şekilde mücadele etmesini ve gelecekte olabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı 

olmak adına kapasite artırmasını sağlayacaktır. 
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Aynı zamanda proje, Türkiye'deki sağlık çalışanlarına yönelik sunulan eğitimleri iyileştirmeyi ve 

yükseltmeyi ve Sağlık Bakanlığı ile yakın bir işbirliği ile sektördeki cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi 

hedefleyerek "kapsayıcı" niteliğine katkıda bulunmaktadır. 

Müşteri  

TÜRKİYE DEVLETİ 

Krediden Sağlık Bakanlığı faydalanacak olup, Sağlık Bakanlığı devletin sağlık politikasını hakkında 

teklif vermek ve uygulamak, sağlık hizmetini planlamak, sağlamak ve hastaları korumakla 

sorumludur. Hazine ve Maliye Bakanlığı borçlu olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecektir. 

EBRD Finansmanı  

130.000.000,00 Avro 

2-3 yıl geri ödemesiz dönem dahil olmak uzere 12-15 yıl vadeli devlet kredisi. 

Toplam Proje Maliyeti 

200.000.000,00 Avro 

Kredi, Dünya Bankası’nın kriz müdahalesine paralel olarak sağlanacaktır – Dünya Bankası’nın kriz 

müdahalesi sağlık sektörüne verilen bir devlet kredisi olup devletin mücadele programındaki fonlama 

açığını azaltmayı hedeflemektedir. EBRD’nin Dünya Bankası ile işbirliği sayesinde bütünleyici ve etkin 

proje uygulaması sağlanacaktır. 

Çevresel ve Sosyal Özet 

2019 tarihli Çevresel ve Sosyal Politika uyarınca B kategorisinde sınıflandırılmıştır. Dikkate alınması 

gereken temel Çevresel ve Sosyal (Ç&S) riskler ve etkiler şunları içerir: enfeksiyon yönetimi, testlerin 

yapılması sırasında hastalar, sağlık personeli, laboratuvar personeli ve topluluklar için sağlık ve 

güvenlik riskleri, tıbbi atık yönetimi ve sağlık bakanlığının Ç&S yönetimi. Çevresel ve Sosyal özel 

incelemesi Banka'nın Ç&S uzmanları tarafından üstlenilecek ve Türkiye'de benzer bir proje için Dünya 

Bankası tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen Çevresel ve Sosyal Özel İncelemesi (ÇSÖİ) ile 

anketler ve röportajların değerlendirilmesini içerecektir. 

ÇSÖİ ayrıca İstanbul'daki yeni pandemi hastanesinin inşası ile ilgili tüm temel riskleri de gözden 

geçirecektir. 

PÖD’nin bu bölümü ÇSÖİ tamamlandıktan sonra güncellenecektir. 

Teknik İşbirliği 

Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak sağlık çalışanları için kapsayıcı bir ortam oluşturmayı hedefleyen 

bir Cinsiyet ve Ekonomik Kapsayıcılık Teknik İşbirliği ve Sağlık Bakanlığının uygulama kapasitesinden 

faydalanarak projenin etkin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla Proje Uygulama Desteği Teknik 

İşbirliğini kapsayan detaylı bir Teknik İşbirliği paketi. 

Katkısallık 

Aşağıdakiler sayesinde Banka katkısallık sağlamaktadır 

- Finansman yapısı 

- Politika, sektör, kurumsal veya mevzuat değişiklikleri 
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- Standart belirleyici: Projelerin ve müşterilerin daha yüksek standartlara ulaşmasına destek 

olmak 

Müşteri İletişim Bilgileri 

İzzet Yerdeş (Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı) 

dei_pfd@hmb.gov.tr 

+90 312 204 73 62 

www.hmb.gov.tr 

İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/Ankara 

 

Geçiş Etkisi 

EBRD’nin geçiş etkisini ölçmeye yönelik yaklaşımına dair daha fazla bilgi edinmek için 

buraya tıklayınız.  

İş Fırsatları 

İş fırsatları veya satın almayla ilgili konular için müşteri firma ile irtibat kurunuz. 

Satın almaya ilişkin olmayan EBRD proje soruları için irtibat bilgileri: 

Tel: +44 20 7338 7168 

E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu sektörü projeleri için EBRD Satın Alma bağlantısını ziyaret ediniz. Tel: +44 20 

7338 6794 

E-posta: procurement@ebrd.com 

Genel Sorular 

Diğer sorularınızı EBRD Talep formu aracılığıyla sorabilirsiniz. 

Çevresel ve Sosyal Politika (ESP) 

ESP (Çevresel ve Sosyal Politika) ve buna ilişkin Performans Gereklilikleri (PR’ler), 

EBRD’nin “çevresel uygunluğu ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek” yönündeki 

taahhüdünü uygulamaya koyma yöntemlerini belirler. ESP ve PR’ler, kamunun 

aydınlatılması ve kamuoyunun görüşünün alınması hakkındaki ulusal kanunların ilgili 

gerekliliklerine müşterilerin uymasına ve müşterinin ve projenin özellikle çevresel ve 

sosyal performansına dair paydaşlardan kaygı ve şikayetlerin alınması ve çözümünün 

kolaylaştırılmasına yönelik bir şikayet mekanizması kurmasına dair özel hükümleri 

kapsar. EBRD ayrıca müşterilerinden, projeden doğan risk ve etkiler ile ilgili gerekli 

bilgileri projenin çevresel ve sosyal risk ve etkilerinin doğası ve ölçeği ile orantılı olarak 

mailto:dei_pfd@hmb.gov.tr
http://www.hmb.gov.tr/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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uygun şekilde açıklamasını veya paydaşları ile anlamlı istişareler gerçekleştirmesini, 

paydaşlarının geri bildirimlerini dikkate almasını ve bunlara cevap vermesini ister. 

EBRD’nin bu konudaki uygulamalarına dair diğer bilgiler ESP’de ortaya konulmuştur. 

Ahlaki Bütünlük ve Yolsuzlukla Mücadele 

EBRD Kurumsal Uyum Direktörü Ofisi (OCCO) iyi yönetimi teşvik eder ve Banka’nın 

tüm faaliyetlerinde uluslararası iyi uygulama örneklerine uygun olarak yüksek ahlaki 

bütünlük standartlarının uygulanmasını sağlar. Projelerin ahlaki bütünlük veya 

saygınlığa ilişkin Banka için kabul edilemez riskler taşımadığından emin olmak adına 

tüm Banka müşterilerinde ahlaki bütünlük durum tespiti çalışması yürütülür. Banka, 

sorunların proje değerlendirme ve onay aşamalarında tespit edilmesi ve çözülmesinin, 

Banka işlemlerinin ahlaki bütünlük içinde yerine getirilmesi açısından en etkili yöntem 

olduğuna inanmaktadır. OCCO bu koruyucu çalışmalarda kilit rol oynar ve yatırım 

sonrasında da projelerdeki ahlaki bütünlük risklerinin izlenmesine yardımcı olur. 

OCCO ayrıca EBRD’nin finanse ettiği projelerde sahtekarlık, yolsuzluk ve görevi 

suiistimal iddialarını araştırmaktan sorumludur. Sahtekarlık veya yolsuzluktan 

şüphelenen Banka içinden veya dışından herkes, Kurumsal Uyum Direktörüne 

compliance@ebrd.com adresi üzerinden e-posta yoluyla yazılı bir rapor sunmalıdır. 

Raporlanan tüm konular OCCO tarafından takip edilecektir. Anonim olanlar da dahil 

olmak üzere tüm raporlar incelenecektir. Raporlar Banka’nın veya Banka’nın faaliyet 

gösterdiği ülkelerin dillerinden herhangi birinde olabilir. Raporlardaki bilgiler iyi niyet 

temelinde sunulmalıdır. 

Bilgiye Erişim Politikası (AIP) 

Bilgiye erişim politikası AIP, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe konmasından itibaren 

EBRD’nin strateji, politika ve faaliyetlerinin daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını 

sağlamak amacıyla bilgi açıklama ve paydaşlar ile istişare etme yöntemlerini ortaya 

koymaktadır. EBRD internet sitesindeki bilgiler için lütfen Bilgiye Erişim Politikası 

sayfasını ziyaret ediniz.  

Spesifik bilgi taleplerinizi EBRD Talep formu aracılığıyla yapabilirsiniz. 

Bağımsız Proje Hesap Verebilirlik Mekanizması (PCM) 

Eğer çevresel, sosyal veya kamuyu aydınlatmaya ilişkin endişeleri Müşteri veya Banka 

ile (örn., Müşterinin Projeye düzeyinde şikayet mekanizması yoluyla veya Banka 

yönetimiyle doğrudan iletişime geçilerek) ele alma çalışmaları başarısız olursa bireyler 

ve kurumlar endişelerini EBRD’nin bağımsız proje hesap verebilirlik mekanizması 

aracılığıyla ele alma yoluna da gidebilirler. 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Hesap verebilirlik mekanizması Projeye ilişkin, bir zarara yol açmış (veya açması 

muhtemel) hususları bağımsız olarak değerlendirir. Mekanizmanın amacı; çevresel, 

sosyal ve kamuyu aydınlatmaya ilişkin sorunları çözmek için Proje paydaşları arasında 

diyalog kurulmasını desteklemek; Banka’nın Çevresel ve Sosyal Politikasına veya 

Bilgiye Erişim Politikasının Projeye özel hükümlerine uyup uymadığını tespit etmek ve 

eğer varsa bu politikalarla ilgili uyumsuzlukları ele almak, aynı zamanda Banka 

açısından gelecekteki uyumsuzluk sorunlarını önlemektir. 

Gizli çevrim içi bilgi talep formu, e-posta adresi, posta veya telefon yoluyla nasıl 

şikayette bulunacağınızı öğrenmek için lütfen internet sayfamızı ziyaret ediniz. 

Şikayette bulunma veya şikayetlerin ele alınması süreci ile ilgili tüm endişelerinizi 

tartışmak veya tüm sorularınızı cevaplandırmak için hazırız. Şikayette bulunanların 

kimliği talepte bulunmaları halinde gizli tutulabilir. 

2020’de yeni mekanizma Sorumlusunun atanmasının ardından vakaların ele 
alınmasına rehberlik etmek amacıyla Proje Hesap Verebilirlik Politikası ve Rehberinin 
güncellenmiş halinin yürürlüğe gireceğini unutmayınız.  
  

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
mailto:pcm@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html

