
İLİMİZDE İNŞAATI DEVAM EDEN SAĞLIK YATIRIMLARI 

50 YATAKLI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ  

İnşaatına 08/05/2017 tarihinde başlanan İnebolu Devlet Hastanesinin inşaatı devam etmekte 

olup; fiziki gerçekleme oranı %99’dur. Yüklenici firma tarafından geçici kabul başvurusu 

yapılmıştır.  8.187 m2 arsa üzerine inşa edilen hastane 50 yatak kapasiteli olarak 

yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



YATIRIM PROGRAMINA ALINAN PROJELER 

SN Yatırımın Adı Açıklama 

 
1 

Taşköprü İlçe SM+ ASM + 
112 ASH 

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimizce ihale süreci başlatılmış, 
24.07.2018 günü ihalesi yapılmış, ihale kararı verilmiştir. Sözleşme 
imzalanmak üzeredir. 

 
2 

Taşköprü İlçe SM+ ASM + 
112 ASH 

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimizce ihale süreci başlatılmış, 
19.07.2018 günü ihalesi yapılmış, ihale kararı verilmiştir. Sözleşme 
imzalanmak üzeredir. 

 
3 

Devrekani TSM+ASM+112 
ASH 

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimizce ihale süreci başlatılmış, 
26.07.2018 günü ihalesi yapılmış, İhale kararı verilmiştir. 29.09.2018 
günü sözleşmesi imzalanmıştır. 

 
4 Saraçlar Mh. ASM+112 ASH 

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimizce ihale süreci başlatılmış, 
18.07.2018 günü ihalesi yapılmış, İhale kararı verilmiştir. 29.09.2018 
tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

 
5 Mehmet Akif Ersoy Mh. 

ASM+112 ASH 

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimizce ihale süreci başlatılmış, 

27.07.2018 günü ihalesi yapılmış, ihale kararı verilmiştir. Sözleşme 

imzalanmak üzeredir. 

 
 

 

 
 

6 Kastamonu  9 Hekimlik 
Aktekke ASM 

2018 yılı yatırım programına alınan Kastamonu Merkez Aktekke 

Mahallesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizin 

arsası içerisine yapılması kararlaştırılmış olup; projelendirme için 

gerekli bilgi ve belgeler ilgili kuruluşlardan talep edilerek temin 

edilmiştir. 2019 yılı başında proje alımı yapılacaktır. 

 
 

7 
Abana Entegre İlçe Devlet 
Hastanesi (5 Yataklı) 

Merkez Mahallesi 15 Ada 8 Parseldeki 3840,28 m2  park alanı olarak 

kullanılmakta olan eski sağlık ocağı arsasının tahsisi   talep edilmiş; 

projelendirme için gerekli evrakları istenmiştir. Belediye, Enerjisa ve 

Kadastro Müdürlüğü evrakları gelmiştir. Belediye tarafından imar 

planı değişikliği yapılmıştır. Defterdarlıkça tahsisinin yapılması 

beklenmektedir.  

 
8 Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi 

(35 yataklı) 

Projelendirme için gerekli evraklar Bakanlığımıza gönderilmiştir. 

Bakanlığımızca proje hazırlama ihalesi yapılmış, ihale kararı henüz 

çıkmamıştır. 

 
 
 
 
 

9 
Cide İlçe Devlet Hastanesi 
(35 yataklı) 

Bağyurdu mahallesinde bulunan Arpalık Mevkii 125 ada 46 parsel 

1.084,30 m2 ve 47 parsel 8.241,47 m2 yüzölçümlü taşınmazların 

tahsisi, tapusu, koordinatlı kadastro krokisi, Belediye başkanlığından 

temin edilmiş, proje hazırlamakta olan firmaya belgeler dijital 

ortamda gönderilmiş, Bakanlığımıza da fiziksel olarak gönderilmiştir. 

Projenin tamamlanması beklenmektedir. Arsanın tahsis işlemleri 

tamamlanmıştır. Arsanın tevhid işlemleri tamamlanarak tek parsel 

haline getirilmiştir. Proje 05.10.2018 tarihinde Sağlık Yatırımları 

Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 



 
 

10 Çatalzeytin Entegre İlçe 
Devlet Hastanesi (10 Yataklı) 

Bakanlığımıza proje çizimi için gerekli evraklar gönderilmiş,  zemin 

etüdü yapılmış, mimarileri oluşturulmuş,  elektrik mekanik ve 

yaklaşık maliyet gibi çalışmalar sürmektedir.  Bakanlık tarafından 

yapılan proje ihalesi kapsamında projenin tamamlanması 

beklenmektedir. 

 
 
 

11 Küre Entegre İlçe Devlet 
Hastanesi (10 Yataklı) 

2018 yılı yatırım programına alınan bina için Bakanlık tarafından 

proje ihalesi yapılmıştır. Mevcut arsa üzerindeki hastane binasının 

inşaat aşamasında faaliyete devam ederek hizmette aksamaya 

sebebiyet verilmemesi için bahse konu yerin etrafındaki arsalardan 

Orman Bölge Müdürlüğünden talepte bulunulmuş, 4000 m2 alanın  

Orman Genel Müdürlüğünce  satış yetkisi verilmesiyle arsanın 

alınması beklenmektedir.  

 
 

12 
Doğanyurt Toplum Sağlığı 
Merkezi (T12) +Aile Sağlığı 
Merkezi (3-4 AHB)+112 ASH 

Yatırım programına alınan hizmet binası için teklif edilen arsanın 

kamulaştırma mahkeme kararı çıkmıştır. Özel İdare tarafından 

tapusu alınmış, ilgili kuruluşlardan arsa bilgi ve belgeleri istenmiş 

olup, Belediye Başkanlığından gerekli evraklar gelmiştir. 2019 yılı 

başında proje alımı yapılacaktır. 

 
 

13 AĞLI ASM-TSM VE 112 ASHİ 
BİNASI 

2019 yılı yatırım programına alınacak olan Ağlı Merkez 

mahallesindeki Kaymakamlık yanında bulunan 1600 m2 arsa 

Bakanlığımıza 29 yıllığına tahsis edilmiş olup; projelendirme için 

gerekli bilgi ve belgeler talep edilmiştir.  Belgelerin temin edilip, 

yatırım programına alınması akabinde proje ihalesi yapılacaktır.   

 


