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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sayı : 58271140
Konu : Bina İhtiyacı ve Yatırım Planlanması

……………….VALİLİĞİNE

Kurumumuzun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda Birinci basamak sağlık
hizmetlerinin daha iyi fiziki şartlarda sunulmasını sağlamak amacı ile kademeli olarak mevcut
binaların yenilenmesi, kapasitelerinin artırılması ve ihtiyaç duyulan yerlerde yeni hizmet
binalarını planlanma çalışmaları yapılmaktadır.

Bu kapsamda hizmet binalarının ekonomik ömrü, hizmet kapasitesi, fonksiyonelliği,
hizmete erişim, bölgenin sağlık alt yapısı, nüfus vb. kriterler dikkate alınarak kamu
kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayacak şekilde Müdürlüğünüzün genel bina
ihtiyaç planlamasının yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede bina ihtiyaç planlaması
yapılırken arsa durumuna bakılmaksızın;

1-Bina ihtiyaçlarının tespit edilerek mevcut binalardan yenilenmesi ya da
kapasitelerinin artırılması gerekenlerin tespit edilmesi,

2- Nüfus yoğunluğu, kentsel dönüşüm, TOKİ veya benzeri projelerle yeni oluşturulan
toplu yaşam alanlarında oluşan ihtiyaca göre yeni hizmet bina ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

3- Binaların yenilenmesi veya yeni planlanan yerlerde binaların inşası için ihtiyaç
durumlarına göre kısa (2016-2018 dönemi), orta (2019-2021 dönemi) ve uzun (2022 ve
sonrası) vadede olacak şekilde planlamanın yapılması,

4-Aile sağlığı merkezleri ile ilgili planlama yapılırken her aile hekimi için kayıtlı
nüfus 2.500 kişi olacak şekilde planlama yapılması,

Ayrıca merkeze uzaklık (MU) toplam nüfus (TN), merkez nüfus (MN) ve deprem risk
derecesi verisinin yazıldığı bir adet il haritası örneği de hazırlanarak, ekte (Ek-1) sunulan
açıklamalar doğrultusunda bina ihtiyaç ve yatırım planlanması verilerinin hazırlanarak
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31.12.2015 tarihine kadar birincibasplanlamadb@thsk.gov.tr posta adresine Ek-2’de
gönderilen tablo formatında (tablo1 ve 2) ve resmi yazı ile gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.

Kurum Başkanı V.

Ek:
1- Açıklamalar (6 sayfa)
2- Excel Tablosu (Tablo 1ve 2 )
3- Uygulama Örnekleri-Tablo1 ve 2 (3sayfa)

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 Halk Sağlığı Müdürülüğü 81 İl Sağlık Müdürlüğü
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