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Bilinci Basamak Sa[hk Hizmefleri
Ilirirrci Basarnak Sa[lrk I(uruluglarr
I etctbn: 0l l2 565 59 49 Fal<s : (03
e-posta: birincibasplanl amadb@thsk. gov.tr
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SAGLIK BAKANLIGI

Tiirkiye Halk Saflrfr Kurumu Bagkanh[r
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Sayr : B.10"l.HSI(.0.09.00.00/
I(onu : Taqrnmazlar ve saShk alanlarr

Bu mafduriyetin onlenmesi amacryla;
a) Saghk hizmeti sunumu igin ileriye ddniik ihtiyag duyulan sa[hk alanlarr ilgili

kurumlarla i gbirli[i yaprlarak ortak planlanmasl,
b) Daha 6nce sa$rk alam olarak ayrrlan, ancak ihtiyag duyulmayan yerierin saflrk

alanrndan grkanlmasr,
c) Ilin ihtiyacr goz oniinde bulundurularak belediyeler ile igbirligi igerisinde yeni safhk

alanlarrrun tespit edilmesi,
d) Safhk alam olan tagrnmazlar EK-4'de gonderilen tabioya (excel formatrnda)

iglenerek birincibasplanlamadb@thsk.gov.tr. adresine mail yoluyla ve resmi yan ile
Kurumumuza gonderilmesi hususunda;

Bilginizi ve gerelini av ederim.

Yrd. Dog. lMustafa AKSOY
um Bagkam

EKLER
1- TagrnmazEnvanteri Tablosu (3 sayfa)
2- Kullanrm Krlavuzu (10 sayfa)
3- Koordinat orne[i (1 sayfa)
4- Saflrk Alanr Envanter Tablosu (lsayfa)

DAGITIM:
81 il ValiliEi

Birinci Basamak Safihk Hizmetleri Bagkan Yardrmcrhfir
Birinci Basamak Saghk I(uruluglan Planlama ve Organizasyon Daire Bagkanh[r
Telefon: 03 I 2 565 59 49 Faks : (03 12) 565 59 24
e-posta: birincibasp I anl amadb@thsk. eov.tr

Bilgi igin: Ilknur DOLU
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TURK|YE HALK sAGLtGl KURUMU siNn eire iLrRi rruvRrurER FoRMUNUN DoLDURULMASTNA iLisr<ilrr
AqTKLAMA

il ripi- l-l-'den l-9'a kadar olan il tiplerinden uygun olan yazrlacaktrr.

cxYs ainiM xoou Binanrn QKYS'deki birim kodu yazrlacaktrr.

cKys einirvl Ror
Binanrn adr yazrlacaktrr: 0rneiin: Adana Ceyhan Toplum
Saglrgr Merkezi Ana Qocuk Saglrfr Merkezi

gr<vs sinim rini Bu alana TSM, ASM, Saflrk Evivb. birimin tipi yazrlacaktrr"

nizruer ripi Binanrn kullanrm amact yazrlacaktlr.0rnegin; Hizmet binasr,
ek hizmet binasr, hekimevivb.

xuRutu ripi-

1- TSM binalarr igin Tl'den T13'e kadar olan TSM tiplerinden
uygun olan yazrlacaktrr"

2- ASM binalarr igin A,B,C,D ve E gruplamalarrndan uygun
olan kullanrlacaktrr.

3- Halk Saglr Laboratuarlarr igin 11, L2 ve L3 tiplerinden
uygun olan yazrlacaktrr.

4- Entegre hastaneler igin Ell ve Elll gruplarrndan uygun olan
yazrlacaktrr,

KULLANIM DURUMU

Bu alana; bagka kuruma tahsisiedildi, ingaat halinde,
kullanlla bilir, kulla nrla maz, kullanrlmryor, gegici kapalr
segeneklerinden uygun olanr yazrlacaktrr.

ei Na xu Lt-Rr,tr ru gexli 1ru Usrnxil, wr U glenexl Mllstakil veya mLi$terek segeneklerinden uygun otanl
yazl laca ktt r"

airuRtttr.r mUgrenrx xut_lnrutt-otGt KURUM
Bina mri5terek kullanriryor ise mtigterek kullanrlan kurum adt
mutlaka yazrlmalrdrr"

B|NA GiRi$ioRTAK Mt? Evet veya hayrr segeneklerinden birisi yazrlacaktrr.

eiNRr'rrr.l wrUr-xiygri vE TAHsis aiLcisi Kendi binasr, geEici bina, kira, baqka kamu kurumuna ait
segeneklerinden uygun olan secilecektir.

KIRA,
rnHsis
PROTOKOL
ailcisi

Kr9t/ KURUM
Bina tahsisliveya kiralrk ise tahsis eden/kiralayan kurum
bilgisive protokol, anla5ma vb. bilgileri girilecektir"

rnniH

Birig rARiHi

aiNR KiRnLnNtMt$ isE sAHiBiNiN ADI
Kiralayan Kurum adr yazrlacaktrr. Ornegin; Adana Halk Sa[lrgr
MridUrli.iILi, .." aile hekimli[i birimi

BiNA KiRA aeoeli Bina kirala nmrg ise yrllrl!kira bedeli yazrlaca ktrr.
BiNANtN iultenrezirue uzAKLt6t (km) Binanrn il merkezine uzaklrgl (km) yazrlacaktrr.
airuRrurru ilEe rueRrezirue uzerlrGr (r<m) Binanrn ilge merkezine uzaklrgr (km) yazrlacaktrr"
BtNANtN EN yAKtN SAGLtK KURUMUNA uznxltri;t Binanrn saglrk kurumuna uzaklrIr (km) yazrlacaktrr.
BINANIN EN YAKIN oLDUGU SAGLIK KURUMUNUN Binanrn en yakrn oldufiu Kurum adr yazrlacaktrr.

GPS ENLEM

DERECE

EK-3'deki ornekte oldugu gibi binanrn GpS Koordinatlarr
derece, dakika, saniye cinsinden girilecektir.

oRrixn
SANIYE

t)15
BOYLAM

DERECE

DAKiKA

SANIYE

KAPALI ALAN (m'?) Binanrn kapalr aianrnrn m''si yazrlacaktlr.
OTURUM ALANI (m':) Binanrn oturum alanrnrn m''si yazrlacaktrr.



ciKABUL TARiHi lBu alana bina yagrnrn hesaplanmasrnda kullanrlan binanrn
ici kabul tarihi girilecektir.

" 1'0'04.20L2 tarihli ve 1737 sayrlr Trirkiye Halk Saflrir Kurumu Ta5ra Te5kilatl Hizmet Birimlerinin Gorevleri

BINANIN
RUHSAT
DURUMU

YAPI RUHSAT TAR|Hi
Bu alana binanln yapr ruhsatr bilgileriyazrlacaktrr"YAPI RUHSAT SAYISI

YAPI KULLANIM iZiN TARiHi
Bu alana binanrn yapl kullanrm izin bilgileri yazrlacaktrr.YAPI KULLANIIVI iZiI'I SAYISI

aaGLr eiRitvil-ER (AHB, AcsAp, VSD vb.)

1- Birim tipiTSM olarak girilen binalar igin TSM'ye baglr

AQSAP, verem sava5 dispanserivb. birimlerin adlan bu alana
yazrlmalrdrr"

2- Birim tipiASM olarak girilen binalar igin ASM'nin Aile
Hekimli[i Birimileri (AHB) bu alan yazrlmalrdrr.

restruunz cilrsi Binanrn tapu kLitUgrinde tescil edilmis cinsibu alana
yazr laca ktr r.

rRpu rrscit No vEyA KURUMUN eelinLroiGi
TA9TNMAZ NUMARASI

Binanrn tapu tescil numarast veya yok ise Kurumun
belirledifri taStnmaz numarast vazrlacaktrr"

aiNnNrNr Uzeniruoe euLu r.J ouG u rASt N MAz (ARSA,
TARLA Vb,)

Bina tapuda arsa, tarla vb. goriintiyor ise o ta5rnmaza ait
tapu bilgileri yazllacaktrr"

BtNANtN tLK YAPtLtg AMACI Bu alana binanrn ilk yaprlr5 amact yazrlacaktrr. Orne[in;
ilkoBretim okulu, saflrk ocagr vb.



EK-2

B|NA VE TA$|NMAZ BtLGt S|STEMI

QKYS "Bina bilgileri" (1), (2), (3) ve (4) alanlan ile "Tagrnmaz Bilgi Girigi"
ekranlartndaki tum veriler aga$rdaki kullanrm krlavuzuna gore eksiksiz tamamlanmalrdrr.
Guncellemeler yaprlrrken ayrrca agagrdaki hususlara dikkat edilmelidir;

a) Tapu kayrtlarrnda halen arsa, tarla vb. gdrunen ve uzerinde bina bulunan
tagtnmazlar ile bina bilgileri baglantrlan, "Bina Bilgileri" ekranr "Bina Bilgileri (4)" sekmesinden
veya "Tagtnmaz Bilgi Girigi" ekrantnda "Tagtnmazrn lJzerinde Bulu-nan binalarrn Listesi,,
butonu yardrmryla yapr lmalr,

b) Birinci basamak sa$lrk hizmeti veren binalarrn GPS enlem ve boylam koordinalarr
Co9rafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanrlarak olugturulacak saglrk kurumlan haritaiannda
kullanrlaca$lndan, tUm bina kayrtlarr igin "Bina Bilgileri (2)" sLkmesindeki GpS enlem ve
boylam koordinatlarr derece, dakika, saniye olarak girilmeli (EK-3),

c) Attl olan veya hAlihazrrda aktif olarak kullanrlmayan bina bilgileri eKyS sistemine
kaydedilerek "Bina Bilgileri (1)" ekrantndaki "kullanrm duiumu" alanrida ylr alan bilgilere
gdre uygun ifade segilmeli,

d) Aile hekimleri taraftndan 6zelden kiralanan bina kayttlan, QKyS'ye girilerek Bina
Bilgileri (1) ekrantndaki mulkiyet ve tahsisi bilgisi "Kira lozeioen kiialanan),, olarak
kaydedilmeli,

e) Bina ve di$er tagtnmazlarla ilgili olarak, tahsis vb. yollarla edinme, bina kullanrm
amacr de$igikligi gibi durumlarda degigiklik tarihi itibari iie 15 gun igerisinde QKySkayrtlarrnda gerekli gUncellenmeler yaprlmalr,.

f) Ana-Qocuk Saglrgr Merkezi, Verem Savag Dispanseri vb. Toplum SaQlrgr
Merkezlerine ba$lr birimlerin "Birim Adr" yazrlrrken ".."""".toptum SaglrQr Merkezi Ana-QocukSa$ltgt N/erkezi, .".."."Toplum Saglr$r Merkezi Verem Savag olsfianseri vb.,, geklinde
yazrlmalrdrr.

Bina ve tagrnmaz bilgileri ekranrna girig igin agagrdaki yolu takip ediniz;

QKYS =-+Yatrrrm 
lqtip Sistemi (YTS) --+Bina Bitgi Sistemi ---+ iglemter _-> Bina

Listesi ve Tagrnmaz Bilgi Girigi sekmelerinden girilmektedir"

s:1,r 36,..1n g.<der



1. B|NA BtLGt ctRtsl
Bina bilgileri ara yUzu, Sa!lrk Bakanlrk ve ba$l kuruluglarrnrn merkez veya tagra birimleri
taraftndan kullanrlan mUlk, tahsis, irtifak veya kirahk taglnmazlarrn k"ayrlarrnr tutmak
amactyla kullanrllr. Bina Listesi sekmesine tlklandr$rndan Saglrk Bakanlrgr ve ba$1k
kuruluglara baQlr tum kurumlara ait bina bilgileri lislelenmekte-dir. Sorgu Gir butonuna
ttklanarak binayr kullanan kurum tipine g6re bina gruplandrrmasr yapr-labilmektedir. Bu
ekranda yer alan kayrtlr bina bilgileri guncellenmek iste-diginde bina adrna'gift trklanarak Bina
Bilgileri ekranrna gegilebilmektedir.



1.1" Bina Bilgileri Ekranl
Bina bilgileri ara yizu 4 tab sekmesinden olugur. Bina Bilgileri Girig ara yijzi her
agtltgta "Yeni Kaytt " modunda agrlrr" E$er sorgu yiprlmak isteniEe F7 tuSu veya borgu Gir
butonuna bastlarak sorgulama moduna gegilii ve itgiti alanlara sorgulama liriter bilgileri
girilerek F8 tuguna veya "Sorgu Qahgtrr', butonuna basrlrr,



Bina Bilgileri Ekranr (1)

Bina Kodu:

Yeni bina tagtnmazt kayrt yaprlrrken daha 6nce kullanrlmayan bir numara bu alan yazrlabilir,
bog btrakllmast durumunda sistem otomatik olarak kullanabilece$i ilk numarayt getiiir.

Birim Kod:

Kaydt yaprlan binayr hangi kurum/birim kullanacaksa, bu kurum/birim listeden segilir. Birim
kodu segildikten sonra Birim Adr, Birim Tipi otomatik olarak gelecektir. Kayrflr binanrn birim
kod bilgileri degigtirildiginde "Ana Bilgiler (3)" sekmesinde detay verileri girilmig ise birim
listesinde sadece bu Birim Tip grubuna dahil birimler listelenir. Diger durumlarda o ilde
bulunan tUm birimler listelenir"

Bina Tanrml:

Bu bolumUme veri alanlartna kaydr yaprlmak istenen binanln adl ile birlikte binaya ait bilgiler
yazlr.

Ba$lantlacak Bina:

Bu bolUmdeki veri alanlanna, kaydr yaprlan bina daha onceden kayrflr bagka bir binaya
birlegik veya katlnda ise ilgili veri alanlarrna girig yaprlrr.

Bina Kullanrm gekli:

Bu alanda mugterek ve mustakil segenekleri mevcut olup, binanrn bagka kurum/kuruluglarla
ortak kullanrldr$l durumlarda mugterek segene$i trklanarak bu kurulugaait bilgiler girilir.

lslnma $ekli, Yaklt Tipi, Bina Ti.irii, Yol Ti.irti v.b. veri alanlannda tanlmr yaprlan bina ile
ilgili detaylar, verilerlistelerden segilir. Bu alanda ayilca bina mUlkiyet ve tahsis bilgisi, kira,
tahsis protokol bilgisi, kiralanan binalarrn sahibine ve kira bedellerine ait bilgilerin
girilebilecegi alanlar mevcuttur.

Kurum/Birim ilge NUfus Bilgilerinde DiE ve son iki yrlln ETF nUfuslarr kargrlagtrrmalr olarak
gorUntUlenir.



Kayrt Degieikligi islemleri f #jl,
"Kaytt Sil" butonuna kullanarak agrlan ara yuzde kadastro, imar, ifraz, tevhid, cins tashihi,
yuz 6l9Um degigikli$i kat mUlkiyeti tesisi, kamuya terk gibi nedenlerden tagrnmazda meydana
gelebilecek de$igikliklerde kayltlar kapatrhp olugan tagrnmazlar esas alrnarak yeni kayrt
tesis edilir. Terkin, sattg, devir gibi mUlkiyeti sona erdirilen durumlarda sona eiig nedeni
agtklanarak kayrt kapatrlrr. Yanhg veya mUkerrer giriglerde kullanrcr kayrt silebilir"

Bina Bilgileri Ekranr (2)

K_aydt yaprlan yapr ile ilgili olarak detaylarrn girildi$i diger bir ara yuzdUr. Bu ara yUzdeki
"Gegici Kabul Tarihi" yaplntn yagrnrn hesaplanmasrnda kullanrldr$r igin onemli ve zorunlu
girilmesi gereken bir alandtr. Bilgisine ulagrlamayan yaprlarda verinin girildigi gUn itibarryla
tahmini yagtnt verecek bir tarih girilmelidir.

Bu sekmede ayrtca binantn bakrm, onanm, ingaat durumu, metrekare olarak bUyUklU$U,
konumu, abonelik numaralart, ruhsat durumu, afet durumunda bina onceli$inin girileOitecegi
alanlar mevcuttur.

arf,)n L.ir*ri r )

N

Bina Bilgileri Ekranr (3)

Bu bolUmdeki veri alanlart ilgili yaprnrn kullanrm gekline g6re de!igkenlik gosterir" Bu
alandaki detay veri baglrklartnda silme veya ekleme yapilaiaz. Va[rnrn kulla-nrm geklinegore ydneltilen HizmeVKapasite sorularrna rakamsal olaiak miktar girileUitir.
"Sayt/Miktar" alanln bog brrakrldr$rnda soruyu cevaplamamrg sayrlaca$rndan dolayi mevcut
olmayan hizmet/kapasite alanlart tanrmlanmak igin mutlaka srtri 1O; degeri girilmelidir. Ara
yUzde iqleminizi gergeklegtirdikten sonra "Sakla" veya "Vazgeg" butonlar]na tiklanarak iglem
sonlandtrtldlktan sonra bagka arayize (sekmeye) gegilmesine izin verilmektedir.



Bina Bilgileri Ekranr (4)

Bu bolUm 13/09/2006 tarihli ve 2006110970 sayrlr Kamu idarelerine Ait Tagrnmazlarn
Kaydrna itigtin Yonetmelik dolrultusunda hazrrlanmrgtrr. Kaydl girilen yaptya ait tagrnmaz
cins tashihi yaprlmalrdtr, Cins tashihi yaprlrrken yaprnin fiili ((ullairr g"[ti1 durr^ ile Tapu
kaydr durumunun dolru yansrtmasr onemli bir noktadrr.

Ornegin:

Tagtnmaz cinsi 1"1.3.1 - Sa$hk Evleri olarak segilirse; Bu yaprnrn tapuda bina olarak
tescilli bir Sa$hk Evi oldu$unu belirtir. Raporlarda veya ii bazrnda' hazrrlanan EK-6 formunda bu ara yuzdeki "Bina Tapuda Kayrtlr" bolumunde girilen veriler kullanlllr. $ekil:1.4.1



$ekil:1.4.1

Tagtnmaz cinsi 2.1.3.1 - Sa$llk Evleri olarak segilirse; Bu yaprnrn tapuda bina olarak kayrflr
olmadt$tnl tescillinin arsa, tarla, mera v.b olan bir Saglrk Evi oldugunu belirtir. Raporlarda
veya il bazlnda haztrlanan EK-6 formunda bu ara yUzdeki "Bina Tapuda Kayrlr
De$il" bolUmOnde binantn Uzerinde bulundu$u tagrnmazlar listesindeki tagrnmaz verileri
kullantlrr.



rAgrNMAz sit-ciLeni cinigi
Bu ara yUze arsa, tarla, mera vb. Sa$hk Bakanlr$r ve ba$lr kuruluglara ait ve tahsisli
tagtnmaz kayrtlart girilebilmektedir. Tagrnmazla ait tapu kayltlarrna ait bilgiler ile adres, ada,
parsel, pafta bilgileri, yUzolg0mU, edinilme gekli, tahsis amact, imar durumu vb. bilgiler
girilebilmektedir. Tapuda kaydr olmayan tagrnmazlara ait bilgiler de girilebilmektedir. Kayrt
yaptlan ekran da son olarak da tagrnmaz uzerinde bulunan yapr bilgisinin girilebilece$i
"Tagrnmazrn Uzerinde Bulunan Binalarrn Listesi" butonu bulunmaktadrr.



ARAQ CUBUCUNUN KULLANIMI

i|:]t Itflj i_-**r KAYDBT: Forma giripi yaprlan bilgilerin kaydedilmesini saflar. Klavyedeki kargrhgr F10
tusudur.

Not: internet ba$lantrsrnda yaganabilecek muhtemel problemlerden dolayr srk srk girilen verilerin
kaybohnamasr igin kaydetme igleminin yaprlmasr gerekmektedir.

YAZDIR: Forma girigi yaprlan bilgilerin kaydedilmesini sallar.

'El-+ KAYIT EKLE: Forma yeni kayrt eklernek igin kullanrlrr. Klalyedeki kargrhg F6 tugudur.

Not: Kayrt ekleyebilmek igin oncelikle o bolUmdeki bir alana imleci konumlamak eerekmektedir.

:. ;.:

KAYIT SiL: Formda olugturulan kaydr silmek igin kullanrlrr.
Klavyedeki karqrhgr Shift+F6 tugudur.

Not: Kayrt silebilmek igin tincelikle o kayrt tizerindeki bir alanaimleci konumlamak serekmektedir.

WORD'E AKTAR: Girilen kayrtlarr Word,e aktanr"

1"..,-"
H+ai EXCEL'E AKTAR: Girilen kayrtlarr Excel'e alctanr"

?t.i i YAI{DIM: Fot'tnulr kul Iantrn kt lavuzun un gcirlinttilenrnesini sa[lar.

flt
ll I i

i

QIKI$: Formdau grkrg yaprnak igin kullanrhr.

Not: I(aydedilmeyen veriler varsa formdan grkmadan once bu verilerin kaycledilmek istenip
istenmed igiui sorar.
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NOT

Binalartn enlem ve boylam koordinatlarrnr "derece, dakika, saniye olarak" QKyS'ye

giriglerinin yaprlamasr igin, Google Earth 'ten yararlanrlabilir. Bunun igin;

Araglar -----+ Google Earth segenekleri ------+ 3D gorrinrim sekmesindeki enlem/

boylam "derece, dakika, san:ye" olacak gekilde ayarlanmaltdtr"
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