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jjjimij IİU»İVİ.-.İ, \j4j-LJJU Jlxx'X Xk>-fÖ 
i\ 'j x*lkfc> £<j İi vİ i'^PünU 

1- Gjuû^I 
idare binalara çeşitli kuruluşların ^enel fti^■net¬ 

lerinin düzenli ve kontrollü bir şekilde yürütüler^ ^amu hizmet¬ 
lerinim verimliliğini artır ma is. bc. kamından önem arzettiği nisbetta, 
I ı 

temsili hüviyetleri itibar ile de birinci derecede kamu tesisleridir. 

idare binalarının kamu hizmetlerini naibe yaklaş¬ 
tırmada ve kamu otoritelerinin nalkla teaias ve işbirliğini sağla¬ 
mada büyük etkileri ve mır. 

Yurdumuzda bu tesislerin çoğu eski ve harap bina¬ 
lardan müteşekkil olup yerleşme bakımından da düzenli bir halde 
bulunma makt adı r iar . 

Çoğu kere in zina eline şu veya bu sebeple geçen 
binalar çeşitli hizmetlere tansisuediımektu, ancak bine ile, 
görülen nizmet arasında hizmetin icabı olarak bir ahenk bulun¬ 

mamakta ve durum bu şekilde devam edegelmekte idi. *no&k, Cum¬ 
huriyetle birlikte hükümet konakları inşasına proje ve plana 
istinaden yön verilmek suretiyle /Oku sayılı kanunla bir düzene 
konulmaya çalı şılmı ştır . 

birinci beş yıllık kalkınma pl.nı ile idare bina¬ 
ları inşası bir programa bağlanmış ve sosyal «yn bir nitelik 
taşıyan ceza, ve Tevkif evlerine öncelik tanınmak suretiyle 110♦- 
milyon, az gelişmiş bölgelere öncelik verilmek suretiyle hükümet 
konaklarına loo«- milyon, keza aağımk ve harap bir nalde bulunan 
ve hizmet gören binaların onan mı ve nizmete elver işği hale 
getirilmeleri için 80.- hilyon lira ki cem'an 2?o.- h i İyon lira¬ 
nın ayrılması öngörülmüştür. 

bu raporda konunun once bir tarifi yapılacak, 
mevcut durum incelenecek ve personel başına düşen metrekare 
inşaat tespit emildikten sonra j ireler in talep projeksiyon¬ 
ları, standartlar ve genel poletika tetkik mevzuu yapılarak 
yatırımların miktarları ve dağılışlarının tespitine çalışıla¬ 
caktır. ; 
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J.İ - TkuIH: 

İdare binası deyiminin hangi binaları kapsaması 
gerektiğini açıklığa kavuşturmak ve böylelikle konumuzun kesin 
olarak hududunu çizmek icap eder* 

idare binası: (Yurt içinde ve yurt dışında kamu 
hizmetleri gören çeşitli kuruluşların İdarî hizmetlerinin gö- 
rüluuğü binalardır.) 

bu tarif idare binası deyimini tam olarak kap¬ 
samadığından bir kerre de tadadı olarak açıklanmasına luzum 
görülmüştür, 

biiJ üiuiiU.: 

1- benato ve Millet Meclisi 

2- Cumnur başkanlığı 
3- anayasa Mahkemesi 
*+- Danıştay 
5- bayıştay 
6- başbakanlık 
7- Devlet blânlama Teşkilâtı 
8- Diyanet işleri 

Devlet İstatistik mnstitüsü 

lo- «dalet bakanlığı ve 
a) Yüksek ha adimler nur ulu 
b) Yargıtay 
c) «aliye barayları (iller nariç) 
d) Ceza ve tevkif evleri 

e) «dil Tıp 
11-ıiillî öcavunma oakanlığının sedaca askerlik 

Şubeleri. 
12-Içişleri bakanlığı ve 

a) umniyet ü6nel Müdürlüğü 
b) Jandarma Denel komutanlığı 
c) bmniyet Müdürlükleri 
d) Jandarma komutanlıkları (karakollar hariç) 

13-Dışişleri bakanlığı ve Ji ş temsilcilikler 
14-Maliye nadanlığı ve 

a) Hükümet konakları 
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b) Defterdarlık. 
c) Vergi Daireleri (Büyük illerde) 
d) Malı kaza mercileri 

15-rlillı l/ğ it im Bakanlığı ve alilli eğitim Mücl. 
lo-Bayındırlık ma^anlığı ve Bayındırlık Md.lükleri 
1'7-Ticaret Bakanl.ığı ve Bölge Ticaret Müdür lükler i 
18-öağlm ve Bosyal fardım Bakanlığı ve 

a) bağlık ve Bosyal fardım Müdürlükleri 
b) Hükümet Tabiplikleri 
c)bıtma ve Brengi savaş Başkanlıkları 

ly-lmar ve İskân Bakanlığı ve Bölge Müdürlükleri 
20-köy işleri Bakanlığı ve ıskan müdürlükleriyle 

Toprak dağıtım komisyonları• 

21-Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma 
Müdürlükleri 

22-dlaştırma Bakanlığı 
23-^anayi Bakanlığı 
24-Terim Bakanlığı ve 

a)Meteoroloji asnel müdürlüğü 
b) Bir aat müdürlükleri 
c)Teknik Bira-t Müdürlükleri 
d)Veterinor Müdürlükleri 

24—Tapu ve kadastro uenel Müdürlüğü ve Tapu ve 
kadastro Biçil munafızlıkları 

2o-Devlet Bakanlıkları 

27-«nerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı 
28-*alışma Ba&aniığı ve valışma Müdürlükleri 
2^-uümrük ve leuel Bakanlığı 

Binaları girmektedir» 

Bu tadadı tarifiniz ile konumuzu kesin olarak sınır¬ 

lamış bulunmaktayız". Tarifden de anlaşılacağı üzere İdare bina¬ 
ları kapsamına uenel muvazeneye bağlı daireler(Bucak Hükümet 
Konakları Jandarma ve Polis karakolları, Dünrük binaları nar iç) 
alınmış ve kamu tüzel kişilerinden köy,Belediye,Özel idare, THT 
ve Üniversite idare binaları ile kamu kurumlan ve katma Büt¬ 

çeli daireler binaları konumuz dışı bırakılmıştır» 



idare binası deyimi, birinci beş yelim kalkınma 
planında ilk def’a kullanılanş ve kapscmi gayet dar tutularak 
bu deyimle ancak iiükumet konaklan, adliye Sarayları ile Ceza 
ve Tevkif evleri kastedilmiştir, 

Geçmişte nevlet, sadece içte Jandarma, dışta yurdu 
yabancıya karşı savunma görevini üzerine almış bulunmakta idi, 
böyle basit bir görevle yükümlü nevletin idare binasına olan 
ihtjyacı da mahduttu, 

Nitekim üs manii Devletinin ilk devimlerinde, Devleti 
yönetenler inşa ettirdikleri konak, kasır,bar ay ve benzeri bina¬ 
larda oturmakta ve oturduğu yerin bir kısmında de -ükümet icra 
etmekte idiler, 

bu gün İstanbul başta olmak üzere büyük illerimizin 
bir kısmında bu binaları görebilmekteyiz, 

hizmetler çeşitlendikçe illerde valinin oturduğu 
ve hizmet gördüğü yerler, konak deyimi içine girmiş ve sonra¬ 
ları bu yerlere Hükümetin diğer Daireleri de yerleştirilerek 
(hükümet nonağı) adım almış ve usmanlı Devletinden Gumnuriyet 
Debrine 27 il ve 125 ilçe ..ükümet konağı devredilmiştir, 

İH- İ'İhVCJT bmiaİJ-ik XwG 

a) killi yerleşme durumu 
l- hükümet konaklarında ve hâzineye ait bina¬ 

larda çalışan Daireler ve adalet Daireleri, 
halen i.1 ve ilçeler itibariyle do7 hükümet 

konağının 137d5- çalışma odasında 3138.3 adet,hü-ümet konak¬ 
ları dışında Devlete ait 1/58 binanın 115-3 5- odasında 2o553 ve 
551 adet kiralık binafım 13138 odasında 26)+13 m nur görev yap¬ 
maktadır . 

II ve ilçelerde nazine malı bina^.r dışında oturan 
Daireler yılda 11oü86<,5-1>,uü .lira kira ödemektedirler, 

2- Dışişleri bakanlığı Dış temsilcilikler teşkilatı 
Dışişleri bakanlığının bu gün yurt dışında 85 adet 

temsilciliği bulunmakta ve bunlar 82 yere yerleştirilmiş bulun¬ 
maktadırlar , 

hu temsilcilikler 37 yerde 5-3 adet Devlet binasın¬ 
da oturmakta ve Dışişleri bakanlığının komisyonumuza verdiği 
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bilgiden 22 büyükelçilik, 4 jalçilik^ 2ü neşkonsoloslun, ve 4 
delegeliğin kiralık, binalarda oturduğu ve yılda 5,5 milyon 
lire Ödedikleri anlaşılmıştır. 

3- Ceza ve Tevkif evleri 
Yurdumuzun 63ü mahallinde Ceza ve Tevkif evleri 

bulunmaütadır. bunlardan 256 adeui kiralık bı^alcrda oturmak¬ 
tadır. 118 eledi istimale elverişli olmayan üilisa, han ve ben¬ 
zeri eski binalardan muhavveldir. 

infaz gayesine uygun Tip üzerine yapılmış 215 
adet ceza ve tevkif evi binası mevcuttur, bakiye 37 adet ceza 
evi binası infaz sistemine uygun inşa edilmemiş olmakla bera¬ 
ber nisbeten istimale elverişlidir. 

256 bina için yılda *+68.475.0ü lira kira ödenmek¬ 
tedir, 

bu istatistiüi malûmat komisyonumuzca derlenmiş¬ 
tir . 

b) Personel durumu: 
istatistik uenel müdürlüğünün 1563 personel sa¬ 

yımına göre, uenel bütçeye dahil dairelerde 235.556 memur bu¬ 
lunma ütadır. 

bunlardan idare binası kapsamına giren Daireler¬ 
de çalışan memur adedi (İstanbul’da çalışan 25*000 memur naza¬ 
rı itibare alınarak) yukarıda belirtildiği üzere 103755 adet 
olarak hesaplanmıştır. 

baüanlıüiarda çalışan memur adeui ise 13253 
adede baliğ olmaktadır, 

c) faydalı alan ve memur başına düşen ıletreüare 
Yapılan istatistiüi çalışmalarla mevcut durumun 

bir def’ada metrekare yönünden değerlendirilmesine gidilmiş 
ve aşağıdaki neticeler elde edilmiştir. 

bu gün nelen bakanlıklar itibariyle merkez 
kuruluşları 235385 metrekare yapı alanı ve 1u5<o5 metrekare 
faydalı alahı işgal etmektedir. 

11 ve ilçeler itibarile ise, 2*538.230 metre¬ 
kare yapı alanı ve 64ü851 metrekare faydalı alan tespit edil¬ 
miş bulunmaktadır o 
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çu duruna göre, Bakanlıklar itibariyle personel başına 8, 
II ve ilçeler itibariyle / metrekare faydalı al=n düşmektedir. 

•ancak, bu tespitimizde kira ile oturulan binalarda nazarı 
itibare alınmıştır. 

se ile tr e kar e olarak çıkarılmış bulunmaktadır. 
.bakanlıklar, II ve ilçelerin ihtiyaçları vaki taleplere gö¬ 

re şöyle tespit edilmiştir0 

IV- T«Lr/P PnuJıÂblYuNn^jAİ s 

Talepler bakanlık merkez kuruluşları ve il ve ilçeler olmak 
üzere iki gurupta incelenecektir. 

a) bakanlıklar Merkez kuruluşları: 
14- bakanlık ve müstakil kurumlarca komisyonumuza yani 

inşaat veya tevsi talebinde bulunulmuştur. 

idare binalarının umumi envanteri yukarıya gerek adet gerak- 

Talepler aşağıya alınmıştır. 

kurumun adı Bürüt Baha .arsa Durumu 

Dışişleri bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 

(Veteriner iş.Gnl.Müd* 
(Miraat lş6Gnl0riüdc 

(Pamuk Iş.Gnl.Müd. 
(Meteoroloji Gnl0Müd0 
(nirai mücadele Gnl.Müd. 
(Tetkik istişare Eeisiiği 
(Neşriyat ve tanıtma Müd, 
(Plânlama ekonomi Dairesi 

1354-6 m2 Var (Maliye sitesi'' 

55uü “ 52U m2 
2aD ” (Mevcut kati. 

ilave) 
54-8 ” 

18üo " 

55ou n 
15DU « 

Yok 

1335bb m2 
Yok 

ıı 

II 

7b ü m2 

(Sivil Savunma . 
(Bmniyot Gnl.Müd* 
(Jandarma Gnljk0 

(Sanayi bakanlığı 
(imar ve Iskan bakanlığ 
(Ulaştırma bakanlığı 

25UD " 
lobb " 

350ü " 

Yok 
İt 

II 

luubb " 

2Quüü 11 
6lbü " 

!! II 

tt 

?! 



kurumun adı 
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bürüt baha «.sa Durumu 

Turizm ve Tanıtma bakanlığı 11500 m2 Zok 

adölet bakanlığı 

(Yüksek Hakimler kurulu ) 2 5^0 rt »1 

(.adlı Tıp ) *+u00 I! rı 

(Dani ştay ) 12000 ft 31^1 m2 
(anayasa Hahkemesi ) *+000 II Yok 

Haliye bakanlığı 33^oo n 221^12 m2 

bayındırlık uakanlığı + 12000 n 12000 11 

T o p 1 a m     151+1^ » 
bakanlıkların 15^15*+ metrekare bürüt inşaat tek¬ 

lifleri, merkez binalarının inşasındaki Özellikler komisyonumuz¬ 
ca nazarı itibare alınarak beher metrekaresinin /oo liradan inşa 
edilebileceği ve tutarının 108,5$+.000.- liraya baliğ olacağı 
hesaplanmıştır. 

b) II ve ilçe kuruluşları: 
(bakanlıklar merkez teşkilâtı nşındaki talepler 
1- i-Ialiye bakanlığı 1+6^„522.ooo0- lira Hali por- 

teli 13 il, 211 ilçe hükümet konağı, 28 vergi Dairesi binası 
inşası ve lüü ünitede esaslı onarım, ek bina, kat ilavesi, sıhhi 
tesisat ve kalorifer vaz’ı, 

2- adalet bakanlığı 121*-. 750.0o0„- liralık 31 
yerde .adalet binaları ve *+8 ünitede 268.5o8.ooo.- liralık ceza 
ve tevkif evleri inşası, 

3- Dışişleri bakanlığı yurt dışında 31 ünitede 
58.8l8,oOOc- lira malî porteli dış temsilcilik binalar inşasını 
teklif etmiş bulunmaktadırlar0 

c) buna göre oakanlıklar merkez teşkilatı 22 
ünitede loS^Ö^-Obo,- lira. 

II ve ilçelerde yeniden yapılacak Hükümet konak¬ 
lan ve Vergi Daireleri, Defterdarlık binaları, adliye saray¬ 
lar 1, Ceza ve Tevkif evleri ve yurt dışı temsilcilik binaları ki 
cem,an ünitede 1.07o.582.u0o.- liralık tekliflerde bulun¬ 
muşlardır. 
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d) Taleplerin konnl&ra ve bölgele 

Bakanlık binaları dışındakiler: 
11 Hükümet Konakları 

öncelik 
sırası I. 1 i 

re göre dağılışı: 

Proje toplamı 
Lira 

1 adime i;j e v ke z ll.uoo„uuu.- Projeli 
2 Kİazığ 11 6,9üü.oüo 0~ II 

3 nitlis II 8.3ÜÜ.UOO.- 11 

4 Trabzon II 8»ouü,000 .— Global 
5 Bivaş 11 8.000SÜUU II 

6 İçel II 6 .Ooo ,ouv>. - II 

7 Hatay II 6.000.0O0. - II 

8 nocaali II 6 ,oüü.000.- 11 

9 -af yon II Ö.OOO,JUU . — II 

lü çankırı tl 6.OU0 ,UUU „-■* 11 

11 Gümüşhane 11 6 ttuüu„uuu,- II 

12 Kütahya II 6»OOU«O^Ü*— II 

13 Longuldak II 6.00u *UUO İt 

Toplam 9o «2üu,uuu,— 

defterdarlık 9erai Daireleri (Bin TL.jL,} 
Öncelik 9ergi Dairesinin veri Pro.ie Tod. 

Bira 

I adana Herkez 1.5üü.- dİ sbal 
2 Ankara Çankaya 1.5üü.- " 
3 nonya Herkez 1,500.-
4 İstanbul Bakırköy ı.5oo.- 
5 İstanbul Üsküdar 1.500.- 11 
6 Balıkesir iler kez ı.5oo.- n 
7 Kayseri ... II 1.500,- n 
8 Diyarıbakır 11 1.500,- '« 
9 Hanisa 11 lc5oo.- " 

lü ur z ine a 11 II 1.500.- " 
11 Giresun 11 1.500,- " 
12 İskenderun 11 1.5o0.- n 
13 ordu II 1.5o0o- " 
14 Bize II 1.500.- " 
15 Amasya 

II 1.5oo,- " 
16 Brzurum II 1.5o0,- " 
17 Bolu II 1.5o0.- n 
18 Kırklareli II 1.500.-
19 Hevşehir II 1.5oo,- " 
2ü Kütahya II 1.5oo.- " 
21 adana Ceyhan 1.50u,- " 
22 İzmir üdemiş 1.500,- " 
23 Balıkesir Bandırma 1.5oo.- 11 
2k İzmir Tire I.500.- " 
25 Hanisa Salihli ı,5ow.- " 
26 jtnkara Kırıkkale ı.5oo,- M 
27 İstanbul *ksaray ı.5o-.“ " 
28 Balıkesir Edremit + ı.5o-** 

Toplam. 42.Gov 
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İlçe Hükümet Konaklorı 
. *.■. ,  ... - 

(ülobol) 

ili Ueasi JUJUUC.İM 

baınsun Terme 1.5üü.- •a n X İ kaim ş böl 

ı'İ 0 X’ 6 Ş T lir koğlu 1.5üü,- II İl 

a X S ousuz 1.5üo .- 11 II 11 

Siirt batman l.5du,- II 11 tt 

Yozgat i a İ a a 11İ l*5ud.<. îî II 11 

■adiye nen dar ger l*5uo «- If tl it 

£jX Z vXX" oc.Il n -i r ,.ic. n ı,5uü.- 11 11 

Vo.n Glirpı nar ı*5ou.- II 11 11 

dala tya erguvan 1.5uu,- II 11 11 

L 1 A GlcZlg GcSKİl l#5ou.- II II n 

Tokat «imus i»5üo II II 1! 

İstanbul Zeytinburnu li5dü.- diğer bölgel 
İzmir Karşıya ka i»5üü , - II İt 11 

r <3 Yenimahalle 1*5^0*- II 11 11 

Zonguldak Karabük l*5dü * — ii il II 

üinop rsoysbat l*5uu . II II li 

kirklureli nülebuzgaz 1.50ü.~ II II 1! 

İzmir do r no ve 1.5au,- 11 II 1 

İstanbul Beykoz l«5dü.— II 11 1! 

Çorum İskilip 1.5uü.- II il il 

* ıs 3 ya rier zifon 1.5dü.- II il I* 

Yozgat ükdağmadeni ı.5ou.- 
Kars delim i.5üü.- Gar i kaim ş den. 

Halatya Yeşilyurt i.5üü,- 1! 11 1! 

«di ya ia n Gölbaşı l,5üo«— il il 1) 

Yardin .1 zıdağ i.5üü«- n tl 1! 

Yardin Cizre i.5üü.- II II 11 

«ğrı Taşlı çay ı.5dü,- İt II İt 

«ğrı uu nur i.5üü,- II 11 15 

Yardin üilopi l,5uo*-. II M II 

ditlis adilcevuz ı*5dü.- tl 11 15 

Gaziantep araban l,5uü 11 11 11 

Hakkari dludere l,5dü 11 11 11 
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3^ Diyarbakır hani 1.5dü.- o^ri kalmış -ool. 
35 Kars aralık i.5üü.- it 11 

55 .aydın Çine 1.5üü,- Digon bölgeler 
37 Kayseri ba veli 1.50ü.- tl n 

38 ı'Ianisa bar uhanlı i.5oo.- II n 

35 Trabzon .»r a klı 1.5üü.- 11 11 

4-ü Afyon Dinar i.5üü,- tl 11 

kİ Kocaeli 1.0 ndı r 0 1.5dü.- II 11 

k* bursa orlıangazi i.5üü.- II l! 

^3 Urfa o i ve r e k i.5üü.- deri kalmış böl 
Lfif Icziantep Islâniye i.5üü.- II 11 

k5 Artvin Şavşat 1.500,- •t ?ı 

4-5 İ.İUŞ bul- nı k 1.5üo . — 11 11 

4-7 o ive s dür ün i*5üü.- II II 

4-8 rlc, r d in Kızıltepe i.5oü.- 11 11 

4-9 Kakkori çukur ca i.5oü,- 11 11 

5u İçel* urdemli i,5üü«- diğer bölgeler 
51 ordu Akkuş i.5oü.- 11 11 

52 i-Ianisa o 0 ma i.5üü.- 11 II 

53 Kayseri Torna- rzâ 1.50ü.- 11 11 

5k İçel dülnar ı.5oü,- II 11 

55 Urfa Akçakale i.5oü.- 0 _ 1— kelmiş M 
56 *ği’l Tutak ı.5oü.- ıı 11 n 

57 dr fa hc-lfeti ı.5oü.- II 11 11 

58 urzurum olur i.5üü.- 11 11 11 

55 bursa demlik ı.5oü.- Diğer bölgeler 
3ü inkara ha Ilı han i.5üü,- 1? n 

61 i da nisa unla i.5üü.- İT n 

62 Kütahya Aİtıntoş ı.5oü.- « 11 

63 Aydın unyucak ı.5oü.- it 11 

3+ Adana na r a "te- ş i.5üü.- rt 11 

65 Konya ua rapı nar i.5üü.- n 11 

66 balı kesir Kepsut ı.5oü.- 11 11 

67 uonys uulu 1.500.- 11 11 

68 İzmir Kiriz 1.500.- n 11 

69 Trabzon Ar s in i.5üü,- 11 11 
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70 ordu Ulubey l,5dd«- 
71 Nevşehir Ürgüp ı.5oo*- 
72 i'lUğla bodrum 1.5o0.-
73 *fyon Ihsaniye 1.500*-
74- Niğde ortaköy ı.5oo*- 
75 denizli gel ı.5oo»- 
76 dala t ya «rapirir ı.5oo*- 

77 ulazığ ne ban 1.500.-
co y*- na n k a 10 Bozcaada 1.500.-

77 blazığ -ğin 1.500.-
ÖG *ia his Q ^khisar ı,5oo,- 
81 huğ lü dilas ı.5oo.- 
82 İstanbul gatalca ı.5oo,- 
83 od ir ne iv d 38 il 1,500,-
84- aanisa de Girci 1.500.-
o 5 Giresun uspiye 1.500.-
OĞ Nuğla Yatağan ı.5oo.- 
87 urdu Par şembe ı.5oo.- 
88 Uşak 0 a na z 1.500.-

89 İstanbul Yalova 1.50O.-
90 Nevşehir oülşehir 1.500,-
91 udime da vs a l*5oo.-
92 irübzon Tonya 1.500.-

93 Giresun dereli 1.500,-
94- ordu numru 1,500.-

95 kayseri Yohyalı 1.500.-

96 nonya doğcniıisar 1.5o0.-

97 denizli Buldan 1,500,-
98 gorum Bayat 1.500.-

99 honguld-ok oflani 1,500.-
100 Bilecik Gölpazarı 1,500,-
İdi Ankara delice 1.500,-
102 gankırı Ya pr a teli 1.500.-

lu3 gankırı oszipazar 1,500.-

104- nayseri o - al z 1.500,-

lo5 inkara ul la dağ 1.500,-

diğe* bölgeler 
II 

II 

n 

rı 

II 

Ga 

diğer bölgeler 

t kalmış bol. 
rt 

n 

ıt 

n 

11 

ıı 

n 

ıı 

n 

ıı 

II 

II 

II 

II 

II 

11 

ıı 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

I! 

11 

n 

II 

II 

n 
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lob iallkci1 ü g&uılıde ra 1 •5oo.- Diğer bölg 
107 Ordu kor gen ı.5oo.- il İt 

lo 8 hestenonu Dozkurt l,5oo,- 11 11 

lo7 ko nye Tuna k l,5oo,- ti 11 

110 j»ntclyt kunluca l*5oO.— İT n 

111 ûd ir ng Der iç 1.5oo,- 11 İT 

112 Bolu ilengen 1.5oo,- 11 11 

113 Balıkesir Havran ı,5oo.- 11 11 

ım- a‘.ae s ya ouluova 1,500,- 11 11 

ıi5 ila nise Barı gol l,5oo.- 11 11 

116 venkırı orta ı,5oo.- 11 11 

117 Denizli kale l*5oo.- 1! 11 

118 Dursa keleş ı.5oo.- İT 11 

117 İsparta Bütçüler ı,5oo.- II 11 

120 *■!& nise Belendi ı.5oo.- II 11 

121 inkara Güdül ı.5oo.- 11 11 

122 J şa k öiveslı l.5oo,- II II 

123 .a d a na xla ğ a r a 1.5oo,— 11 11 

127- Bilecik Pazaryeri ı.5oo,- II 11 

125 uayser i Barıoğlen 1.5oo II n 

12o Denizli geneli ı.5oo.- 11 11 

127 kastanonu gatalzeytin. ı*50o#- n 11 

128 Uşak k trene Ilı l*5oo,- 11 n 

127 kayser i Yeşilhisar 1.500.- 11 n 

130 i»da na Yunur ta iı k 1.500,- II II 

131 «ydm Buitc.nirisar ı.5oo.- 11 11 

132 İVOOSGİİ k&ynarca ı*5oo İT II 

133 /ankt>r c Bulakyurt ı.5oo,- II 11 

137- Ispar t o Gelendost ı.5oo.- II 11 

135 Denizli Çardak ı.5oo,- II II 

136 ıvonya Barayönü 1.500.- 11 11 

137 kayseri Pelâhiye ı.5oo,- 11 11 

138 Tekirdağ gerkezköy 1,500 = — II 11 

137 iduğla Ula 1.500.- 11 11 

lT-0 Bolu Yığılcak 1.500.- it II 

1+1 iznir Belguk 1.50O.- II 11 

1.7-2 Bakar ya Bapa nce 1.500,- 11 II 



1^3 
1M+ 
1^-5 
1U-6 

1^7 
l*f8 
1^9 
15o 
151 
152 
153 
15^ 
155 
156 
157 
158 
159 

l6o 
1.6ı 
162 
163 
l6*+ 
165 
166 

167 
168 

169 
170 
171 

172 

173 
17^ 
175 
176 
177 
178 

( 13 ) 

üydıh Yenipazar 
*dana Pozantı 

Çankırı ovacı k 

Çankırı Kİdivan 

Burdur Ağlasun 
kırkloreli Pehlivanköy 
kırklereli kofçaz 
İzmir Karaburun 

.«di yaman bamsat 

İsparta atabey 
.afyon 
üdc na Peke 

Adana öaimboyli 
biirt Bruh 

Diyarbakır Çermik 
Brzincan nemah 

bamsun Be fr a 

konguldak a-reğli 
Çanakkale Biga 
İzmir Bergama 
.aydın böke 

bamsun Vezirköprü 
Tekirdağ Çorlu 
Denizli Çivril 
KIrklareli Babaeski 

Kastamonu Tosya 
bamsun Havza 

Giresun Görele 

riclatya Poturge 
bamsun Kavak 

nize Çayeli 
Diyarbakır Br gani 
Brzincan nefahiye 

çoruih Aecitözü 

Antalya he ş 
ordu Gölköy 

1.500,- Diğer bölgeler 
1.500.-
1.500.-
1.500.~ 
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-

1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-

1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.5ooc-
ı.5ov. - 
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-
1.500.-

11 II 

11 11 

tl 11 

II 11 

II tl 

II 11 

II II 

İt İt 

II 11 

II 11 

II II 

II II 

H.nonağı var ki¬ 
fayetsiz.Geri 
kalmış bölgeler 
I! 11 

Diğer bölgeler 
H.Konağı yetersiz 

II 11 

tl 11 

II II 

II II 

II 11 

II 11 

11 11 

11 11 

II 11 

11 II 

11 II 

11 11 

II II 

II II 

II II 

11 11 

II 11 

11 11 

11 11 



179 

18ü 

181 

182 

183 
184-

185 
186 

187 
188 

189 
190 

191 

192 

173 
194-
195 
196 
197 
198 
199 
200 

201 

202 

2u3 
204-

205 
20 6 

207 
20 8 

2o 9 

210 

211 

üfyon Çulıut 1.5oo,- Diğer bölgeler 
H,konağı yetersiz 

■afyon Bolvadin 1.5oo,- II II 

itfardin d a vu r l„5ooe- tt II 

dala kasir İvrindi l,5oo \ — II II 

■aydın koçarlı Iik5o0 II l) 

■afyon Daskırı 1.500.- II II 

durdur Yeşilova l.5oo,- II 11 

Nevşehir .favanos i.5oo,- II II 

dursa ılud a ny a 1.5oo.- 11 ri 

Çanakkale ■ayva cı k I.500.- M 11 

drzurum Oltu 1.500,- II fl 

konya kadınhan 1.500.- II II 

İzmir kinik 1.500.- II II 

Çankırı Çabanözü 1.500.- II II 

Tekirdağ Çar köy 1.500,,- 11 II 

Hatay Yayladağ 1.500.- fl 11 

dalı kesir dcvaştepe 1.500.- 11 11 

Tekirdağ Hur e t lı 1.500.- 11 11 

■ant a 1ya denike 1.500.- II II 

Tunceli Çomişgezek ı.5oo,- II 11 

denizli Güney ı.5oo.- 11 11 

Nevşehir Der in kuyu ı„5oo«- II 11 

Diyarbakır çüngüş 1.500»- II 11 

dilecik Osmaneli 1.500.- II 11 

ddirne Lala pa şa 1.500.- II II 

Gaziantep Yavuzeli ı.5o0.- 11 n 

kastamonu Daday 1,500.- II 11 

Hakkari Beytüşşebap i.5oo,- II II 

çorum ortaköy 1.500.- II II 

Zonguldak kuruca şile i.5oo.- il 11 

Çanakkale■ kcaabat l„5oo,- II 11 

İzmir Çeşme 1.500.- 11 II 

Bolu kısırcık 1.500.- M II 

Toplam. 316,500.-
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illi tetikli t ^on-ıvlc-r^ tc,dili? tevsii, Kalorifer 
VozJı ve saniıı tesis işleri 

uncelik 
öllb.si isin nen ive t i Pro.ıe toDİöm 

1 iiöZgirt u.ko.i.«lorif er les * 14-6, uüü. - 
2 Çc'nuoyö ii,no,nst 

A 

ile ve s i 286,Uuo,-
3 kınkkde u*ko,İl eve inşaat 4-79.ouü.- 
4- JX3, X*2 tkmcij.Ö ıi»lvO *lv© lorifer tes. d5u»UUu 
5 Koçarlı " II 11 25u »aou,- 
6 Nc. zilli " II net ilavesi 3u0iüuu*-^ 
7 dolu Def, bine.sı inş ♦ 3İ7*uuo, - 
8 ^»yVc.iık n.ivo.^rşiv inşâsı 4u*uuo 4 ** 
9 urdu demez n,no. kalorifer te s, ve 622.uuU*“ 

ile ve si 

İn ide c i t o z ii n5no««rş iv binesı 71«uOü,— 
11 0 « —) j lU l' . ivj . Z d « no. m bine l4-o*uuü,- 
12 Ucybci i II net ilavesi lu5u.uuu«- 

13 ikony^ 4-/j?c3ği-L. xi#uo «net İÜ vâsi 35^.ouu4-
14- idelc t ye demez 11 Tl * II 629.uoü.- 

15 de vşehir 11 ” n ti loU ,uuU 

16 dürt deşiri " 11 11 12u «uuO »- 

17 dinop ur felek " 11 11 1o3.uuU t — 
18 durse İnegöl n 11 11 94•,odU0- 
19 ioynys deyşahir v^at deton&rnıa işi l23«uüO<,- 

20 »niii’e neya-nu vŞö tı Kalorifer ts <. lÖl.uOOv- 
21 dolu oeben " 11 11 İ2l*uuü,- 

22 durdur iler kez " 11 11 24-5 »uoü.— 

23 denizli riev<=s 11 ti 11 İ2l*uu0,- 

24- nkırı nurşunlu 11 11 İ25*^uue- 

25 uskişehir ueyitgc zi 11 11 159.uuO.-> 

2o konye ulgın yeti 11 11 3J5*ooo.-

27 •oiirt ilemez " 11 11 34-9. ouu.-
28 dinop «demez " ile ve j.nş. 4u4-.Uuu , -

29 dives iı-dizeli aciorifer 125.UuU.-

30 uc.rs ilemez " 11 11 56u «uuo 

31 o nyc o e ya işe nir 11 11 22İ.UUU,- 

32 ucl S d c 1 .i - ili Ş 
11 n 1/9.UUU.-

33 uşcii, üŞnıe 
ti ıı l5u,uuo 



3^ 
35 
36 
37 
38 
39 

^1 
^-2 

5-3 
¥+ 

U-5 
*+6 

k-7 
*+8 

*+9 
56 
51 
52 
53 
5*+ 
55 

56 
57 
58 
59 
6ü 

61 

62 
63 
6*f 

65 
66 

67 
68 

69 
70 

71 
t 
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ünkara Çankaya Ver. üü5 &k Bina 113-, j jü^— 
Balıkesir Göneı^H.Ko. " " 8p *<-■ JOi- 
Bingöl Genç " ihata duvarı 31,ouu.« 

Bolu .akçakoca " " 3o,ooo.-
Bolu Büzce " i»d.Da .Dolap 178.000.-
Burdur Tefenni kalorifer 2ül,ooo.- 

Brzincan ılıç M„k.ineta duvarı 20.000.-

3, .ant e p Merkez " bu Kuyusu 26.00ü.- 
Giresun Bulancak, ihata duvarı £2.000.- 

İsparta Merkez H.Ko. ünarımı lüa .000 ,- 

İstanbul arşiv Gnl.Müd,Garaj 69.000*-
İstanbul " " " inşası 337.00ü.- 
kastamonu *zdavay Odunluk " 15.000.-

nırklereli Merkez ilave Inş. 5 95 ,ÜOÜ.- 
nonya akşehir n n 351+.o0ü.- 
kütahya Merkez Def. B.inş. 200 .000.-

Manisa iler kez H.ko.Tevsii 30ü,ooü,— 

Mardin Omerli " " ilave Inş, 3e>000,-

Muş Merkez " " kalorifer +0+ ,, JOÜ . — 

Muş Varto " 11 11 1+31 aoü« — 

Nevşehir kozaklı " ihata duvarı İT.. -00.- 

bivas Zara 11 kalorifer l/c.aoü,- 

kars Merkez Def, Binası Inş. 272.000.-

Hakkari Merkez H,>o.kömür Dep, ^•o.ooo,- 
Bolu' Düzce 11 ihata Duvarı 73 .ouü.- 

Bingöl kiği " !t 11 3*+.ooG.-
Trabzon Merkez 11 kalorifer 236.000.-
Denizli Tavas " Ilıata duvarı ^-8.000.-

Balıkesir Merkez 11 kalorifer lll.ooü.- 

İçel Mut " ihata duvarı 58cooü,- 

Bolu Mudurnu " kalorifer 115.000.-
Bolu Gerede " " 1+9.ooo.-

Bitlis Hizan ilave Inş. +9.000.-

Mardin Merkez " 11 " 6ü.000.- 

Yozgat Merkez n ihata duvarı i+9^00.-

Niğde Jlukışla » kalorifer I08.000.-

Gazianep Nizip " n 127.ÜOO.- 

ankara Kızılcahamam " 133,00ü.- 

.. •: z_t '■ 1* « 



73 
7h-
75 
76 
77 
78 
79 
8ü 
81 

82 

83 
8^+ 

85 
86 

87 
88 

89 
9ü 
91 

92 

93 
91* 
95 
96 
97 
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Hatay x>ltınözü 0 ^.o, Ihcto Duvarı 2o,uUü.- 
Tokat Dile T kalorifer İ28,oou.- 
Jağri üleşlirt 1 Diiıhi Te s. 27ucooU .-
«ntc-lyc 2le r ke z t ilave Inş» 5otooü 
^anokk ela İmroz 1 kömür liik 4-o»üoü,~ 
Denizli Tcv^s 1 ihata Duv» 75.000,-
uskişe hir iiihalı ÇÇ1 k D,Do,ilave inş. 338.uoü.- 
G,x»nte P IYİ1İS 11 kalorifer 27u »00ü,— 
Dur s e Herkez 2, do 2 .net, ilave. 4-1 .uOü ,- 
Dur s t xi, no ne ğı ne. lor ifer 

koca eli Gülcük D »k 
A 

o, llove inş. 12ü «uud-.- 
kize i lor Yaz n 11 11 4-7 9,uOü, - 
luis xı r d e Jren 11 ualorifer ^.04- ,OuJ , — 

Xvl I' klu reli Vize II 11 O / EXiJ . — 

Di va s Geme re İr 11 11 1723uwü.- 
9e n G ev&ş 11 11 19 U . U u U , 

İçel Dilifke H„ DO « o na r ı mı 287,00ü.— 
Yozgat .ooğc zlı yo n 11 kalorifer 138,00ü.— 
Yozgat Dorgun 11 n 136.00u.-
Yozgat, V t3 i\al' (i i.İ îi 11 135,uou.-

Dır şah İr Uc2L cD. * i1 a/k bin-’ iveloc. 4-43 9UOU,-
Huğla De tiıiye a Dsiıçe Tanz, 4öeooo,- 

ıiic; sy^ Herkez ti kat xlcva, o22vUUü,x« 

Huğla Detil iye 11 Heydan tanzimi 1.1a 0 000.-

HUglü Detniye II Denko,demir kapı ü5 «uuu »— 
Divas imrenil 11 Depo ve Garaj 

inş. 112.00ü,- 

İÇGİ Dilifke 11 kut İl7v. 4v/İU0U .*• 

T o ti i r u. cğ Herkez 11 kalorifer IP.au, JüU,- 
+  

T o p 1 e m fi • X ’i-k -oü,- 

-ttdule t bineları 

Pro.ienin cdı Proie toüi'- .ır 

jn ma s ye¬ adliye Oc. r _yi 1,5üU,OuU„ -

li. a yse r i " 
I! ^-»O0U ,OUU e -

Dümsun 11 !1 4-,2 5ü.uuü,, -
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Pro.ianin aç|ı 
İstanbul Hava 

okul binası 

«dİ i xıp binosı 
ızmir «dliye binası 
inkara " ” 

İçel « « 
x*ntaly£ 11 n 
Jşak H 
kars " n 

Çankırı " M 
orzincsn11 ,f 

İğdır " " 
üiirt adliye binosı 

uuş ” " 
üinop ,T M 
dazilli " ,r 

-bargama " 11 
Yozgat " " 
Trabzon " " 
bİV^S ” " 

nraurum " 11 

Çanakkalû 11 
ulitaiıya " " 
Tokat " " 

İsparta « " 
Akşehir " 11 
^ytip " " 
Partin ” " 

Toplam.*, *., 

Proje Tonlum 

lo.ouo.ooo,-
3«5üd*ooo,-
5,5'J0,ooo.-

3e»*5oO,ooo,-
3o«5oo.ooo,-
l*'7od,ood,-
l«7do,ood«-

l*5b0.ood*-
l,5ud,odo 
1*5^0,oou .-
1.5d0,00Ü,-
1,000«000*-

I,5o0*uoo,— 

l»5od.ouo,-

l#5od,o00.-

l,5oU ,ooü ,-
1.600.000 * — 
l,6oo *ooo 
l*65o,000.-
l,o5d *ouo * — 
1.65d.000 
l,o5b »000,-

1.050.000 
l.öoO.oOO,-

l»o5d,ooo,-
l*3b0,OOO.-

1.3oO,ooO,-

+ l,5oo,ooo,-
,H4-,750,00u 

GüZö vo Tevkif ovleri 

Pro.ianin. adı 

Trabzon Ceza vü Tevkif evi 

ordu î! " " 

•afyon n " - " 

Proje topi- a 

8*ouo,000 * — 
3,5oo«woo.-
8,OOO,OoO,— 

-w. 
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Projenin ada     Proje topla on 
Gaziantep Geze ve 1 e vitir evi 8,ooo.ooü.- 
İsparta " " İt ’ S.loÇ.ooO.-- 
ıvozan '* " 11 ’ 3e55C.ooo.- 
Brzurum " ti 1 8.1oo.ouOc-
üğrı " n 11 1 3<>5o00uo 0.-
Bolvadin n n 11 1 3.5'jo»uoo0~ 

Huş ^çık Ceza evi 3.5oo„ooo.- 
İmroz ” lo e0oJ „uyo 
Tunceli-Deşt *çık Cz, ik .inf , 1.296.295,-
ultu Ceza evi tevsii 120„8oo.- 

orciş " 11 120.8oo.-
Vezirköprü Ceza ve l'evkif evi 3*55ö«ood.-" 
Boyabat Ceza evi tevsii 12o c 8oo „ - 
Ödemiş Ceza ve Tevkif evi 3«55o0oou,- 
Çankırı " " tt 3ğ6oo,uoo.- 
Kastamonu ,! n 8.ooo.ooo.-
Burdur " 1! 8.000 Oooo 

ürzincan açık iıava câ İJCi evi 3.500.000.-
Niğde " ceza evi l.ovo.ooo.-

uskişehir çocuk Ceza ev j. 3.5oO aooO 

İzmir «çık ceza evi 3.5oo0ooo.-
dersin Ceza ve Tevkif evi 8.I00.000,-
Diyarıbakır " " 11 8.I0O.000.-

^ntalya ,f " 11 8.1oO,oo00-
kars " " İt 8,loo,uüo.- 

Huğla " " 11 8»ooo -,000 .- 

Har aş 15 n 8.050 -.ooo. — 
bilifke " " fi 3 c55^ »ouo,- 

Çanakkale ■ " u t! 8,.100,000,~ 

Hatay « tt Iİ 80loo0ooo.-

Kütahya n " 11 8,00ü ,-,uoo 
Bilecik " M 11 3 .5aO,000 o — 
ax me ne k n —**— 11 3 f; 5 a 0 .OOO .-
İstanbul Hast,Boğman 3.5bo«,ooo.- 

İzmir Hest.-Doj .kar ekol' 3 c5uo.ooo.-' 

inkara Bölge Ceza evi • _} 
3o.100.0u0.-
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Malatya ceza ve Tevkif evi 8„u5b .uoü 
Yozgat " tt II 8.İUUpUUU 0- 
inebolu " II II 3 »55b.uous- 
karaman " 1) II 3 05bu.uou.~ 
Kırklareli II 1! 3.85^,uuo.~ 
Nazilli M l) II 3.59 Upuuu.,-
Nevşehir " ti ıı 3o55ueauU0-
ünye " II II 3 »55u.uou 

binop açık ceza evi 3s5bbr00bo~ 

2o80 9b8,695»" 

Yurt dışı temsilcilik binaları 

Projenin adı   Proje Torla mı 
New-york Dış temsilcilik binası 6*5b0ouu0.- 
Islamabad Büyükelçilik " 5»25b.bbb.~ 
Bresilis II II 3 p3bbnUUÜ 
Bonn ıt n 80338»uuur- 
Münih Ba şkonsolosluk " K,69b*obb 

Varşova n ıı 3->3bb0ouu,,-. 

Kabil Büyükelçilik n 3;119b,üuüa-* 
Lizbon II II 3*86b«uuu4- 
Atina II 11 3,8ub0uuu.-
Paris ıı ıı 6,3bu»oooc~ 
Belsinki ıı ıı 2.8uuuAbbü#- 

Bağdat İT H 3.3bb#jüo0- 

bofya Biçilik M 3,b0UoUUb.-

Bilibe B aşkonsolosluk 11 l.üubpüub*- 

Yenidelhi Büyükelçilik 11 5 «2^-b ..UuJ e- 
La ha ye n Kançılarya l.l5b0bUu J-

Vaşington n tı ^.i+UOfcOub.-
Moskova n n »f^ü.OOOp- 
Madrid II it H-0 3bu„uuü 
ümman ü Kançılarya l.oob.uOo 

Bern 11 11 n l,lbü,üuu r~ 

Cakarta II ıı ıı 3 e3bb0uuu P-

hopenhenk Kançılarya l*luü,üuuç- 

Santiyago II 11 2«ubb aüua o - 
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^.ödg»uou 
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2 ,ÜOU,00ü,- 
20gguouuu.-

2.UO^SÜÜO.- ■" 

2 c do g1 '•'ue o — 
J5’0’HîFI'J'jg a.-» 

inşaatın dağılımı sadece konularc. vö bölgelere 
göre yapılmış bulunma kt o da r0 

benelere göre dağılım yoluna gidilmemiştirgZira 
Planda her yal inşaat için öngörülen yatarım ayrı ayra gös¬ 
terildiği takdirde tatbikatla butça imkânsaziıkları dolaya siy¬ 
le yataram tahakkuk etmeyince bir yılan hesapları diğer yala 
intikal edecek dolaya siyle program bozulmuş olac-ktır, 

bu itibarla yatırımların temamanan bir kalemde 
gösterilmesi ve ancak konularına göre ayrılmasının daha iyi 
olacağa düş ünlilme kt e d ir 5 

V- & î a ff j) A H T L 4i. R 

Halen ilçe uükiimet konakları, adliye binalara 
ve Ceza evleri bayındırlık bakanlığında mevcut Tip Projelere 
göre inşa edilmektedir- 

II Hükümet konaklariyle baş Temsilcilikler 
binalarında kısmen ve luzura görülen yerlerde özel projelerine 
göre inşaat yaptırılmaktadırc 

mevcut Tip Projeler üzerinden yaptırılan inşaat- 
da ikinci beş yıllık devrede fiziki ölçü birimlerinde bir 
standartlemaya gidilmelidira 

Bu konuda bir çalışma yapmak, komisyonumuzun 
tarza teşekkülü bakamından mümkün olamamıştır, nsassn bu ko¬ 
nuda yapılacak bir çalışmada uzun bir zam:.ıs intiyaç göster¬ 
diğinden bu mevzu bayındırlık bakanlığınca alınmalıdır, 

VI- GBıİBL PuLBTIka 

a) İstatistik çalışmalarının di.: lenmesi 
bu gün için Türkiyede, idare bir. rı kapsa¬ 

mına giren Devlet binaları ile ilgili olarak -. mlı 

Tel-üviv büyükelçilik bin 
nodos başkonsolosluk 15 
buenos-fcires büyükelçi]in » 
ükra ıı rı 

Cenevre b e ş ko nsolo sluk " 
karakas Büyükelçilik n 
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uyma dağı için cevaplayacak ilgilinin tereddüdüne sebep olmakta 
ve bunun sonucunda sorular ya gerçeğe konuya uymayan bir şe¬ 
kilde cevaplanan-ıl nakta ya da cevapsız bırakılmaktadır. Cevap¬ 
landırılan anketlerde de, kapsam, temel tanımlar ve terimler¬ 
de birlik olmadığı için bir karşılaştırma veya bir zaman için¬ 
de devamlılık sağlanamamaktadır. 

Bütün bu şartlar karşısında, her istenildiği anda 
durumu mevcut şekliyle tespit edebilmek geçmiş uygulamaları 
çeşidi açılardan değerlendirmek ve ileriye doğru çeşitli 
tetbirler ile tavsiyeler için temel prensipler1 i ortaya koya- 
bilemk ve bu çalışmalara esas olan bilgilerde devamlılığı sağ¬ 
lamak gerekli görülmektedir. 

Bu maksatla yapılacak çalışmaların temel prensip¬ 
leri ve belirli bir ölçüdeki teferruatı Maliye .bakanlığı ve 
Bayındırlık Bakanlığının işbirliği ile Bevlet Planlama teşkil- - 
tı ve çeşitli ilgili kuramlarla yapılacak tem-,sdan sonra ha¬ 
zırlanacak ve toplanması istenecek bilgilerin vn darlığı, 
kapsamı, tanımları, terimleri, bilgi toplanabilecek-kaynak¬ 
lar tcblolaştınlmayle ilgili konular bir teklif halinde Bev- 
let İstatistik enstitüsüne verilerek ve adı geçen enstitü 
tarafından bu bilgilerin toplanması için gerekli çalışmaya 
başlanması uygun olacağı düşünülmektedir. 

b) Sektöre verilecek önem ve ağırlığın tespiti: 
idare binaları yatırımları ekonomi için üretken 

yatırımlar gurubuna girmemektedir, .ancak, idare binaları ya¬ 
tırımları sonuçlarını maddi ve fiziki hasıla olarak değil, 
zaman içinde hizmet olarak vermektedir. Bu açıdan düşünülecek 
olursa, idare binası inşası için ayrılacak meblağ ile zaman 
içinde çeşitli sektörlere dağılmış ve piyasada fiatı bulun¬ 
mayan ve tedavül etmeyen bir takım hizmetler elde edilmiş 
olacakti.ru 

Biğer taraftan, plânlı kalkınma gayretlerini 
gerçekleştirmeye çalışırken aynı zamanda bu kalkınmanın iç 
ve dış finansman problemlerinin ağır yükünü o-şımak ve 
kalkınmanın dengeli olmasını sağlamak gareğia; düşünülecek 
olursa, yatırımlarda, ur,etkenlik ölçüsünün müm-ün olduğu 
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kadar uygulanmesı gerektiği ve bu bakamdan hizmet yatırım¬ 
larının asgarî ölçüler içinde tutulması zorunluluğu da açık 
olarak görülür. 

Bir taraftan kamu hizmetlerinin ifosı için idare 
binalarına duyulan zaruret, diğer taraftan bu yatırımların 
üretgen yatırımlardan olmayışı düşüncelerinin ışığı altında 
durum incelendiği takdirdej ikinci beş yıllıu. -plânda yer 
alacak idare binaları prçjelerinin seçiminde g^rçekden vaz 
geçilemiyecek ve ikame edilemiyecok olan taleplerin ele 
alınması icap edeceği neticesine varılır. 

Bu tesislerin her birini gördükleri hizmet 
dolayı siyle diğerine tercih mümkün görülmemektedir.olsa olsa 
bu tesisler dışında kalan ve idarelerce yapılacak idare 
binası teklif projelerine ikinci beş yıllık plândo yer veril 
memek suretiyle en iyi tasarruf Sağlanmış olacaktır. 

Bilfarz, planda bir ilçede Hükümet ıvonağı 
inşasına yer verilmiş ise, artık o ilçede Hükümet nonağı 
içinde hizmetin icabı olarak vazife görebilecek bir idareye 
(mesela bir Ziraat, topu Dairesi gibi) inşaat imkânı tanın-» 
mamalıdır. Diğer bir deyimle yatırımlarda tek bina ünitesi 
yerine çeşitli İdarî birimlerin faydalanmasını sağlıyacak 
ana hizmet merkezleri inşası yoluna gidilmekle azamî tasar 
ruf sağlanmış olacaktır. 

Çeşitli hizmetlerin bir arada görülmesi ise 
Hükümet konakları inşası suretiyle mümkün olacaktır. Bu. 
tesisler içinde vazife görebilecek Daireleri şöylece sıra¬ 
lamak mümk ünd ür„ 

c) Hükümet konağı içinde çalışabilecek Daire!-:; 
•amme hizmetlerinin bir otoritenin denetimi al¬ 

tında, sür'atli ve zaman kaybını asgariye indirecek şekil¬ 
de çalışma imkanı sağlıyan Hükümet konaklarında kanaatimiz¬ 
ce, Bakanlıkların II ve ilçedeki kuruluşlarının tamamı bir 
arada vazife görmelidir. 

Başka bir deyimle 
içişleri teşkilâtı, 
Bmniyet (karakollar hariç) 
Jandarma (narakollar hariç) 
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Nufus 

Diyanet 
İstatistik, 
askerlik şubeleri 
adliye teşkilatı (iller hariç) 
Defterdarla k, ila Imüdtir lükler i 
Vergi Daireleri (büyük iller hariç) 
Malı kaza mercileri (uüyük İller hariç) 
Millî Eğitim Mliaür ve memurlukları 
Bayındırlık 
Ticaret 

bağlık. 

Hükümet Tabipliği 
bıtmu savaş ve Frengi savaş 
Iskan 

Tapu biçil Muhafızlığı 
Kadastro Müdürlükleri 

Toprak komisyonları 
Tanıtma Müdürlüğü 
Ziraat Müdür ve Memurlukları 

Veteriner Müdür ve memurlukları 

Çalışma Müdürlüğü 

Teşkilatları Hükümet konaklarında yer almalı ve bU teşkilât 
larm müstakil idare binası İnşaatına meydan verilmemelidir. 

Hükümet konakları içinde vazife görmesinin daha iyi olacağı ¬ 
nı teklif ettiğimiz bu Dairelerin ayrılmamalarının sağlanması esas 
olmakla beraber zorunlu görülen hallerde bir taraftan Devlet plan¬ 
lama teşkilâtınca vize yolu ile kontrol altına alınmak ve aynı za¬ 
manda vizeden önce Bayındırlık ve Maliye Bakanlıklarının muvafakat 
ve mütalaalarının alınması ikinci beş yıllık plâna prensip olarak 
konulmalıdır0 - 

Diğer taraftan Hükümet konaklarının inşasında aşağıdaki 
hususlar gözönünde bulundurulmalıdır. 

I- Hükümet konaklarının inşa edileceği alanlar mümkün 
olduğu kadar kaçınılmaz büyük zaruretler olmadıkça imar plan¬ 
larında gösterilen ve şehirlerin birinci derece! önem arzeden 
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yerlerinde inşa olunmalıdıt» 

2- alınacak arsaların ileride hizmetlerin genişlemesi 
ihtimali gözönünde tutularak ek bina inşasına uygun ve yeterli 
olması sağlanmalıdır. 

3- Hükümet konaklarında vazife görecek daireler yeni*- 
den tesbit dlunduğuna görd halen İlçe Hükümet konaklarının in¬ 
şasında kullanılan tip prdjeler yerine yeni hiznetlera göre 
Bayındırlık ve Maliye Bakanlığınca ihtiyaç programlan tesbit 
olunmalıdır, Tesbit olunabak ihtiyaç programlanna' göre Ba¬ 
yındırlık Bakanlığınca tifr projeler hazırlattırılmalıdırt 

*+- İl Hükümet kohaklcrı ile il adliye rayları in^a*. 
smda, standart programlat tesbit edilmeli ve mümkün olan yer¬ 
lerde tip projelerin tatbiki yoluna gidilmelidir. 

5- İkinci beş yillık plan tatbikatında uükümet ko- 
haklarının hazırlanacak y^ni projeler üzerinden inşası sağlan¬ 
malıdır* 

6- Çeşitli idare binası inşası tekliflerimizde geri 
kalmış bölgelere öncelik tanınmıştır. 

Plânda bu esas korunmalıdır. 
«I 

VII UHUiUAlı 

Talep Projeksiyonları bölümünde tesbit olunduğu 
üzere, yatırımlar Her kez kuruluşları, il ve ilçe kuruluşlari 
olarak iki bölümde mütalâfa olunmuştur. 

a) Merkez kurulüşları: 
Bakanlıklar ve cdUstakil kurÜlu^İariH iri^a ya da ek 

bihfe ialofı yekûnları aşağida detajtı göateiiidiği gibi bürüt 
metrekare 7^0 lira üzerinden 108,58^4^0** İira olarak tesbit 
olunmuştur. 
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Dışişleri Bakanlığı öckanlık binası 
(Bin Tl.) 
9.500.- A 

Tarım Bakanlığı (Veteriner) 3.85o,- X 
I» tt (Ziraat işler i)ilâve l*+o.- II 

1! 11 (Pamuk işleri) 38*+.- II 

If II (Meteoroloji) l,2oo.- II 

a » (Zirai Mücadele) 3.850.- 11 

II II (Tetkik istişare) I.050.- M 

tt II (Neşriyat ve Tanıtma) — 

II 11 (Planlama ve bkonomi) 
% 

*+9o.- 11 

içişleri Bakanlığı (Bivil Bavunma) 1.75o.- II 

II 11 (bmniyet OenGİ Müd,) 1.120.- 11 

II II (Jandarma Genel k.) 2,4-50.- 11 

Bana yi Bakanlığı Bakanlık binası 7. uoO.— 11 

imar ve iskân " II 11 1*+. 0 0 0 c — 11 

Olaştırma Bakanlığı " 11 ük. *+.270.- 11 

Turizm ve Tanıtma " 't 8.050.- 11 

Ticaret dakanlığı n " 2,170.- 11 

■adalet " (Tüksek hakimler kur) 1.750,- II 

11 11 («.dlı Tıp ) 2.800.- 11 

Danı ştay 
* 

8.*+oo.- 11 

.anayasa Mahkeme s i 2,800.- 11 

Maliye Bakanlığı Bakanlık binası 23.100,- 11 

Bayındırlık baka nlığı n ■ »» + 8.*+oo.- n 

Toplam..., 
108.56*+.- 11 

Bakc.nlik.lar ve Merkez kuruluşlarının 22 ünitede 
108.58*+.ooO.~ liralık inşaat yatırımlarına*; ihtiyaçları 
bulunduğu tesbit olunmuş vg binaların maliyeti bürüt saha 
üzerinden metrekaresi 7oO liradan hesaplanmış ise de, 
ilerde zuhur edecek fiat artış ve eksilişleri nazara alın¬ 
malıdır, 

b) 11 ve ilce kuruluşları: 
1- Maliye Bakanlığının ihtiyaç olarak 13ü; il ve 

211 ilce Hükümet konağı , 28 adet vergi dairesi binası ve 
100 ünitede esaslı onarın, sıhhi tesisat, ek oina ve kat 
ilavesi ila kc-lorifer vazxa için *+-69.522,000.- lira 
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2- *dalat Bakanlığının ihtiyacı olarak 2 inci beş yıl için 
31 yarda üdslet binalar ıha 12*+. 75D .000 lira va 4-8 ünitede ceza 
ve tevkif evleri inşası için 268.Toü.dOO.- lira, 

3- Dışişleri Bakanlığının yurt dışında 31 yarde inşa edeceği 
Dış t e nıs ile ilikler binaları için 78.8l8.JOo.- lira ki cetn'anj 

96i«998.000,- lira tespit olunmuşture 
c) Toplam yatırım; 
.dekanlık Berkez kuruluşları ve Dış temsilcilik binaları, il 

ve ilçe idare binaları, Ceza ve tevkif evleri için toplam olarak} 
1.070*582.000,- lira yatırıma ihtiyaç bulunduğu tespit olunmuştur. 

inşa olunacak binaların hizmete ve yerlerine göre dağılımı, 
büyük gGhir, geri kalmış bölgeler nazarı itibara alınarak talep 
projeksiyonları bölümünde gösterilmiş bulunmaktadır, 

d) Yatırım sonuçları: 
Bide olunacak yeni kapasite, diğer sektörlere etkileri, 

katma değer, istihdam etkisi, m&liyet analizi mevzui&rı bu rapora 
ek olarak DPT nca ele lanı çaktır. 

Vill - onarım ve Temizlik 

a) Onarım; 
İdare binaları deyimi içine giren binelar ile konumuz 

dışında kalan ve kamu hizmetlerine tahsis olunmuş( kamu kurumlan 
hariç) binaların onarımı, bu gün halen belli bir düzen içinde 
yürütülmemektedir. 

Bakanlıklar ve-müstakil kurumlar yıl içinde ne kadar ona 
rım ödeneğine ihtiyaç olacağını objektif ve belli bir kıstasa isti 
nat ettirmeden, sadece bir evvelki yılda bütçe ile aldığı ödeneği 
esas alarak bu ödeneğin biraz altında veya ekseriya üstünde ödenek 
ihtiyacı göstererek mueyyaı bir ödenek talep etmekte ve her kurum 
bütçesine koydurduğu ve ja.ularla kendilerine tahsisli binaları 
tamir ettirmektedirler,, 

Bütçelerine onarım ödeneği konmayan Dairelere tahsisli 
binalar ise Beliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekle onartılmak 
tadır. 

Devlet binalarının tek aldan onarımı cihetine gidilme- 
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ni6si sonucu, bütçelere konulan ödeneklerin tam yerine sarfa-- 
dilmemesi ve hem de ehemmin mühime tercih edile remesine ve bin- 

netice bir tarafda bir Daire mevcut ödeneği ile i-ndisine tah¬ 
sisli binalarına lükse kaçan bir yenilemeye tabi tutarken öde¬ 
neği az veya hiç olmayan bir daire ise binasının en. hayati ona¬ 
nmana yaptıramaması gibi bir sonuç doğmaktadır« 

Onanından maksat, elde mevcut binaların hizmete en 
iyi şekilde arz ve binanın ömrünü uzatmak o binayı uzun müddet 
kamu hizmetinde kullanmaktır0 

Bir binanın onanma muhtaç olup olmadığının en iyi 
takdiri hiç şüphesiz bu işden anlar bir teknik elemanın vere¬ 
ceği rapora bağlıdır , Gerçi tatbikatda onartılması istenilen 
bina için fen elemanlarına bir keşif yaptırılmakta ve bu keşfe 
istinaden ödenek celbedilerek onarım yaptırılmaktadır» Ancak, 
her İdare kendi insiyatiii.nl kullanarak ve kendisinin arzu et¬ 
tiği hususları tespit etmekte ve teknik kişileri bu yola sev- 
kedarek bir keşif yaptırmaktadır» Bunun sonucu olarak, binada 
hayati önemi haiz onarım yarine, bazende hiç de önemi haiz 
olmayan, hatta yapılmasına luzum dahi olmayan onarımlar veya 
tadilatlar yaptırılmaktadır.. 

Kanaatimizcej Devlete ait binaların hayatiyetleri¬ 
nin korunması işi fen elemanlarına'bırakılmalı ve tek elden 
idaresini sağlıyacok tetbirler alınmalıdır. 

Devlet binalarının inşası ile yii'liTİü bayındırlık 
Bakanlığı onarımları da üzerine almalıdır,, 

Her yıl Çerkez ve illerdeki teşkilatı marifetiyle 
onar ima muhtaç binalar gözden geçirilmeli ve binaların hayati¬ 
yetiyle ilgili keşif],er hazırlanarak buk keşifler.; istinaden 
onarımlar ihale edilip iş tamamlandıktan sonra bina hizmete 
hazır bir halde ilgili Dairesine teslim edilmelidir. 

Bu.suretle hem bütçede, dağınık bir şekilde konulan 
ödenekler bir araya getirilerek en müsmir ve ekonomik netice¬ 
ler elde edilmesinin mümkün olacağı kanaatındayız, 

ou itibarla, Bayındırlık Bakanlığının bu işleri 
yürütebilmesi için münhasıran bu işlerde istihdam etmek 
üzere ayrı bir büro kurmasının uygun olacağı mütalaa olun- 
maktadır.» 
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b) Bakı m: (Temizlik) 
Kamu hizmeti gören binaların bakımı ve temizliği mev¬ 

cut hizmetli, kadroları marifetiyle yürütülmektedir o~ 
Binaların temiz tutulması, için mevcut bu hizmetliler 

sorumsuz bir şekilde ve en'iptidai usullerle işi yürütmekte ve 
o dairenin amirinin tutumuna göre temizlikte değişik neticeler 
vermektedir. , 

Temizlik işleri için diğer ililletler.de olduğu gibi 
makineleşmeye gitmeye durumumuz müsait bulunmamaktadır,. Bide 
mebcut hizmetlilerle aynı işin en iyi ve ucuz gördürülmesi 
kanaatimizce mümjkün bulunmaktadırHer kez, il ve ilçelerde her 
bina için tek bir sorumlu tayin edilmeli, hizmetliler bu sorum¬ 
lu şahsin yönetimine bırakılmalıdır. Bu mevzuda bir bakım yönet-* 
meliği hazırlanması ve bu yönetmelik esasları dahilinde işlerin 
yürütülmesi, bakım için ödeneklerin bütçede bir bölümde toplan¬ 
ması ve bir elden harcanması en uygun hal şekli olocaktır. 

il aİjİHBLabl ijoi.Vuii.tiji TDDijiıı 

i- idare binalarına olap ihtiyaç gerek adeden.vş fşrek 
şe parolarak bu'raporumuzie tespit oiunşüştur-*.;:Ikinci beş yıl- 
ilk planda plan;n makro.-dşnggsi saglanxr.£çoM 
dili-® «tsliM» ^l»»a«k®orbede:?i' dil-i® t• beş 
yıl için tespit olunacak rakkam, ida.re binaları içinde yer alan 
tesislere, vaki taleplerine orantılı olarak bölünmelidir,. Her 
halükarda guruplara ayrılacak dilimler ayrı ayrı gösterilmelidi: 

Dij 
nacak her bir: 
melidir. keza Ceza ve Tevkif evlerine, Hükümet konakları, Dış- 
temsilcilik binaları ve adliye bar aylarına ayrılacak paralar 
plânda ayrı <=yrı gösterilmelidir,» Bunda zaruret mütalaa edilmiş 
tir* 

2- Hükümet Konakları içinde vazife görmesinin-dcha 

Diğer bir deyimle, Bakanlık binalarından tercih olu- 
İrine «ayrılabilecek para ayrı ayrı planda gösteril- 

uygun olacağı bu raporla tespit edilen dsirelere, müstakil yş 
münferit bina yapma imkânı ikinci beş yıllık devrede ver ilme ma* 
İldir » 

bunu sağlamak için bu raporda belirtilen esaslar 
dahilinde plânda tetbirler alınmalıdır, 

3- Halen revcut binalarınızda yerleşme düzensiz bir 
şekilde uygulanmaktodır, 

Bir tarafda bazı Daireler en iyi imkanlarla çalış¬ 
tırılırken diğer tarafda bir başka Daire ayru mahalde son dere¬ 
ce sıkışık şartlar altında vazife görmektedir* 



Gerek. Merkez kuruluş.! o rinde ve gerekse 11 ve ilçeler 
teşkilatında bu durun halen mevcuttur * 

Yerleşmenin o yerin şartlarına en Uygun bir şekilde 
düzene konulmasını kuruluşların fiili kadrolarını ve hizmet 
fonksiyonlarını; yakinen bileh mahallin en bliyük Mülkiye amirine 
bırakılması il ve ilçeler için an doğru şekil olacaktır, 

Gerçi, iller idaresi kanunu Valilere bu /ctuiyi tanı¬ 
mış bulunmakta ise de, yetki kısıtlıdır, ^öylekij mahallin en 
büyük mülkiye amiri sadece genel muvazeneye dahii Dairelerin 
Hazine binalarına yerleştirilmelerinden sorumlu bulunmaktadıre 
Bizim burada belirtmek istediğimiz husus, köy, Beleaiye, Özel 
İdaih . devleti,a : 
nin Hizmeti bir kül" olarak kabul edilmeli bu suretle umumi’uöuyau 
zene dışında kalan Dairelere ait geniş imkSnlı binalar o beldede 
bulunuyor ise Genel Muvazeneye dahil Daireler bundan istifada et¬ 
meli ve mahallin en büyük mülkiye amirlerine bu yerleşmeyi sağla¬ 
yacak imkanlar ve yetkiler tanınmalıdır, 

Bilfarz, o beldede orman, karayolları, Devlet Bu Işl®» 
ri gibi katma bütçeli dairelerin elinde bulunan ve ihtiyaçtan 
fazla olduğu anlaşılan bina yarsa genel muvazeneye dahil daire¬ 
ler bundan istifade ettirilmeli ve bu dairelerde genel muvazene 
elinde ihtiyaçtan fazla bina varsa keza bunlarda bu binalardan 
kira ödemeksizin tahsis esasları dahilinde istifade ettirilmesi 

•'e- 

**( - * 

•j-v. 

W 

Bakanlığınca tahsis olunmaktadır, ^riceky aynı idarenin kendisine' 
tahsisli bir bihay& ihtiyacı kalmayınca Maliye Bakanlığı tahsisi 

gelsen kaldıramamaktadır0 Tatblkatda ekseriye DajLreier binaya 
.Halde ileriki ihtiyaçları hazarı itibarg alft- 
rak kendilerine yapılan tahşisden feragat etmemektedirler* 'i. ,3 . 

''-""Bü hal ise Devletin bir taraftan bihSşıniBüfePŞ dur®^ 
- , - t , ’ ■ • •; '■ _ ■: ' : .. • ;• • ;f.*:* *; -f ; ■ ü ;V 

şiha başltö bir taraftan da sıkışık yszt iyetdöfölân I>öîra-* 
lerin yeni bina kiralamasına veya inşasına sebebiyet vermektedir 

Tatbiketda bu aksaklığın giderilmesi için tahsisi 
.yapan Maliye Bakanlığım- binaya ihtiyacı kalmayan, dairenin 

cin İkinci beş yıllık plana direktif mahiyetinde hükümler vaz 
</?' * :• v*- . .:y,.v 

Merkeze gelincej'^ir idarenin hizmetine oinal&r Mal 
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muvafakatina bakılmaksızın re*sen bu binayı başka bir daireye 
tahsis etmeye planda yetki tanınmalı veya bu yetki ile teçhiz ede 
cek yeni hükümler konulmalıdır, 

d-uu gün Hâzineye ait Hükümet konaklarında ve müs¬ 
takil binalarında Devlot hükmî şahsiyeti dışındaki belediye 
ve bilhassa Özel idareler yerleştirilmiş bulunmaktadır. 

Henüz Devlet dairelerinin tamamı Devlet bina¬ 

larına yerleştirilememiş olduğuna göre o yerde Devletin binaya 
ihtiyacı varsa bu gibi müesseseler in mutlaka devlet binaların¬ 
dan çıkartılması için plana hükümler konulmalıdır, 

5- Hu raporda teklif ettiğimiz yatırım planın¬ 
daki yerlerde 1967 yılında yatırım yapılacak olursa bu'ya-, 
tırımlar mikdarı ikinci boş yıllık devre için teklif ettiğimiz 
miktarlardan düşülmalidir, 
-ankara 2 Mayıs 1966 

ÖZkL ^ İHTIŞ-nb HuMIbYoNU BçK. 
Millî Bmlak Genel Müd. Y. 
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UYB 
kdalet Bakanlığı 
temsilcisi 

Kil!** L T kk Bh BtC 

üye 
Dışişleri Bakanlığı 

Temsilcisi 

B r tu ğ r ul m.kdemir 
S 33 de b, 2H m 9- e 

uyulmak kaydila 

üye 
Bayındırlık Bakanlığı 

temsilcisi 
NİHME FEK 

bğ3ü.B,3 
3.33; de S s 26 m d e 
uyulmak kaydile 

üye 
Mimarlar odası 

temsilcisi 
S^MI üNüJ>Y 

3,37 de b.2Ö m d e 
uyulmak kaydile 

kuşen Baban 

ÜYE. 
Mimarlar Oda s: 

ü>ire4^N üu i 
(Bulunmadı) 

mstleisi 

D.P, Teşkilatı 
iijj portör 

ütilla Ganbolat 
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fc>,32 B.3 Bevlet binalarının yapa rai ile yükümlü Bayındırlık 
Bakanlı ğa onarım ve i şistine yi de üzei'ine a İta© la dar . 

0,28 tik- idare binaları projelerinin ne şekilde elde edile¬ 
ceğine işle yükümlü bulunan Şayandır lak bakanlığa 
kar a r ve r i 1 m li i d i r ,. « nc a k 

Bakanlıkküllet adına hüküm veren kuruluşlar, 
Baş temsilcilikler ile 11 hükümet Konağa ve adliye 
Barayı binalara$ 
Temsili bina karakterinde olmalara f kültürel, inkişaf¬ 
ta çevreye öncülük ve nüve teşkil edecek özellikte 
bulunmaları, inşaat sahalarının fazlalığa bakımın¬ 
dan mukayeseli ve kontrollü olarak projelerinin 
elde edilmesi uy0un olacağı gözönündo bulundurularak, 
bu binalara ait projelerin yarışma yolu ile elde 
edilmesi uygun görülmüştür. 
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