
D O N E M : 1 C İ L T : 3 TOPLANTI : 1 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Ellisekizinci Birleşim 

3.5. 1962 Perşembe 

• 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 600 
2. — Gelen kâğıtlar 600 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 601 
1. — Başkan Suad Hayri Ürgüplü; iki 

bine yakın işçinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine dertlerini ve isteklerini bildir
mek arzularını ifade etmeleri üzerine, Bü
yük Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen 
ile birlikte işçi temsilcileriyle görüştük
lerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisince 
bütçenin çıkarıldığı, yatırımlara başlan
dığı zaman işsizliğin giderileceği, dilek ve 
şikâyetlerin Başbakan ve ilgili Bakanlara 
duyurulacağı hususlarının temsilcilere an
latıldığına dair (beyanatı 601 

2. — Sıtkı Ulay'm, iç politikada ya
pıcı, millet ve memleket güçlerini tek he
defe yöneltme yolunda çalışmaların lüzum 
ve zaruretine dair gündem dışı demeci 601:606 

3. — C. Senatosu Sakarya Üyesi Tur
han Kapanlrmn, yasama dokunulmazlığı 
hakkındaki dâva dosyasının iadesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (.3/75) 606 

4. — Vazife ile yurt dışına gitmiş olan 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e 
Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun 

Sayfa 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/76) 606 

5. —• C. Senatosu üyeleri Mehmet öz-
güneş ile Rifat öçten'e izin verilmesi 
hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/77) 606 

4. — Görüşülen işler 607 
1. — Devlet Demiryolları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğü işçilerine mesken yap
tırılması için borç para verilmesine dair 
olan 5954 sayılı Kanunun 6173 ve 121 
sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair Millet 
Meclisince kabul olunan kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık ve 
Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/57, C. Senatosu 2/14) (S. 
Sayısı: 55) [Dağıtma tarahi: 26 . 4 .1962] 607 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsünün gö
rev, yetki ve kuruluşu hakkında Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/169, C. Senatosu 1/43) (S. Sayısı : 56) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 5 .1962] ' 607:623,625: 

027,628:630,631:633,634:636,637: 
639,640:642 

5. — Düzeltişler 624 



1. GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değişti-
ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısını görüş
mek üzere Anayasa ve Adalet, içişleri ve Bütçe 
komisyonlarından beşer üye alınmalı suretiyle 
biı Karma Komisyon kurulması kabul edildi. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun' tasarısı
nın geri verilmesine dair Karma Bütçe Komisyo
nu Sözcüsünün önergesi kabul olundu. 

Başkan; Senatoyu teşrif etmiş bulunan Ni
jerya İyi Niyet Heyetine Cumhuriyet Senato
sunun teşekkür, sevgi ve saygıLarmı bildirdi. 

Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi Mehmet 
Ünaldrrnn Cumhuriyet- Senatosu Genel Kuru
lunun 1 . 3 . 1962 tarihli 42 nci Birleşiminde 
geri alınış olduğu ve Diyarbakır Milletvekili 
Alp Doğan Şen ve 9 arkadaşının Millet Mec
lisi Genel Kurulunun 23 . 3 . 1962 tarihli ()(i 
nci Birleşiminde tekabbii! etmiş oldukları «5434 
sayılı Türkive Cumlmrivoti Emekli Sandığı 

rilmesine ve bu kanuna geçici iki madde ek
lenmesine dair» Millet Meclisince kabul olu
nan kanun teklifinin, Bütçe Komisyonu rapo
runun aynen Millet Meclisine gönderilmesi 
ııret iyi e kabulüne dair önerge kabul edildi. 

İzmir Üyesi Ömer Lûti'i Bozcalı'nm 52, 
Aydın Üyesi Fikret Turhangil'in 54 ve 
Adana Üyesi Mehmet ünaldı'nm 57 sayılı 

HÖzlü soruları, ilgili Bakanlar bu birleşimde ha
zır bulunmadıklarından, gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

3 . 5 . 1962 Perşembe günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Kâtip 
Başkan 

Suad Hayri Ürgüblü 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca

hit Okurer'in, yedinci Millîî Eğitim Şûrasının 
verdiği kararlara dair sözlü sorusu, Millî Eği
tim. Bakanlığına gönderilmişti'. (6/60) 

Vazıh sorular 
1. -•- Cumhurivet Senatosu l/mir Üyesi Oa~ 

SORULAR 

hit Okurer'in, Ankara Orta - Doğu Teknik Üni
versitesine dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/36) 

2. - Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ca
hit, Okurer'in, İstanbul Amerikan Kollejinin 
yüksek kısmına dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim. Bakanlığına gönderilmiştir. (7/37) 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
!. — 11 . 10 . 1960 tarihli ve 97 sayılı Kanu

nun. geçici ikinci maddesi son bendinin değişti-
rilmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni. (M. Meclisi 1/60, C. 
Senatosu 1/44) (Millî Savunma Komisyonuna) 

2. —- Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 
1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu 
olaylara esas teşkil edebilecek mahiyette işle
nen fiil ve hareketler için ceza kovuşturulması 
yapılmaması hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/188; C. Senatosu 1/45) (Anayasa ve Adalet 
ve Millî Savunma komisyonlarına) 

Teklif 
o. --- 3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 

14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına 
ynütaallik kanun teklifinin Millet Meclisince ka

bul olunan metni, (M. Meclisi 2/81, C. Senatosu 
2/1.7) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

Tezkereler 
I. —- Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye-

• i Akil" Eyidoğan'ın yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/73) (Anayasa 
vı: Adalet Komisyonuna) 

r>. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Enis 
Kansu'nım yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/74) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) 

Rapor 
6. — Devlet İstatistik Enstitüsünün görev. 

yetki ve kuruluşu "hakkında Millet Meclisince 
kabul olunan kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/169; O. Senatosu 1/43) 
(Gündeme) 
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BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Oturu
mu acıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkan Suad Hayrı Ürgüplü; iki bine 
yakın işçinin, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
dertlerini ve isteklerini bildirmek arzularını 
ifade etmeleri, üzerine, Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Fuad Sirmen ile birlikte işçi temsilci
leriyle görüştüklerini ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisince bütçenin çıkarıldığı, yatırımlara baş
landığı zaman işsizliğin giderileceği, dilek ve 
şikâyetlerin Başbakan ve ilgili Bakanlara du
yurulacağı hususlarının temsilcilere anlatıldığı
na dair beyanatı. 

SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 
Sayın Senatör arkadaşlarım; bu sabah miktarı 
tahminen iki bini mütecaviz işçi Büyük Mil
let Meclisine gelmek ve dertlerini ifade etmek 
arzusunda bulunmuşlar ve kendileri çok heye
canlı görüldükleri için Millet Meclisi Baska.ii 
Sayın Fuad Sirmen'le beraber aralarından se
çecekleri bir heyetin bizi ziyaret etmelerine mü
saade edilmiştir. Takriben 30 - 35 işçi mümessili 
bizi ziyaret ettiler şikâyetlerini büyük bir heye-, 
can ve teessürle bildirdiler. 

İşsizliğin müstevli bir hal aldığını, mevsim 
ilerlediği halde hiçbir inşaat faaliyetine ciddî 
olarak geçilmediğini, bu vaziyette işsizliğin hii-
kümferma olduğunu, Meclisin kendi dertleri 
ile yakinen alâkalanmasmın icabettiğini ve en 
büyük dâvanın; iş ve işsizlik dâvası olduğunu, 
teskinleri güç olan bir haleti ruhiye içinde, 
ifade ettiler. 

Kendilerine gerek Meclis Başkanı, gerek 

ben, bütçenin 28 Şubatta tatbika geçtiğini ve bu 
iki ay zarfında Hükümetin elden gelen gayreti 
sarf ederek yatırımları artırmaya ve biran ev
vel tahakkuk ettirmeye gayret ettiğini, binaen
aleyh endişeye mahal olmaması gerektiğini, iş
sizlik derdinin ve üzüntüsünün Meclislerce, Hü
kümetçe ciddiyetle ele alman bir mevzu teşkil 
ettiğini, bununla beraber yatırımların tahakkuk 
ettirilmesi halinde, işsizliğin bir an evvel aza
lacağını ifade ettik ve ayrıca dileklerini Hü
kümet Başkanına ve Sayın bakanlarımıza ulaş
tıracağımıza dair söz verdik. İşçi arkadaşlar da
ha fazla teminat verilmesi hususunda ısrarda 
bulundular. Bunu yasama organları başkanları 
olarak taahhüdedemiyeceğimizi, ancak, dilekle
rini ileteceğimizi tasrih ederek kendilerini sü
kûnetle dağılmaya davet ettik. Bir müddet da
ha Meclisin dış kapısında bulunduktan sonra 
dağıldılar. Bugün geçmiş olan bu hâdiseyi Se
nato Genel Kuruluna saygılarımla arz etmek is
terim. 

2. — Sıtkı TJlay'ın, iç politikada yapıcı, mil
let ve memleket güçlerini tek hedefe yöneltme 
yolunda çalışmaların lüzum ve zaruretine dair 
gündem dışı demeci. 

SITKI ULAY — iç politikanın imarı, daha 
doğrusu tamiri mevzuunda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SITKI ULAY ~ MuOıterem arkadaşlarım; 

kanunlar mevzuunda çoğunuz ekseriyetle ko
nuştu ve döküldünüz. 
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C. Senatosu B : 
Eğer yüksek müsaadeniz olursa 5 - 10 daki

ka, beni dinlemek lûtfunda bulunursanız min
nettar kalırım. 

Mu'hterem Senato arkadaşlarım, 
!Sion günlerin, bütün Türk Milletine endişe 

ve biraz da ümitsizlik vermeye başlıyan ve mü
messilleri olarak hepimize sıkıntı ve üzüntü his
se tiren iç. politika olayları karşısında, da'ha faz
la mütehammil ve sabırlı olamıyarak; bu mu
kaddes çatı altında mesul ve sorumlu durum
da toplanmış ,siz muhterem arkadaşlarımla yı
kıcı değil yapıcı bir konuşma, ihtiyacını duy
muş bulunuyorum. 

Peşinen arz edeyim ki maruzatım; sizlerin ay
nı hak ve şartlar içinde bulunan fakat bugün 
için henüz siyasi bir taraf tutmamış olan bir 
arkadaşınızın parti mülâhazası olmaksızın ifa
de edeceği açık beyanlar olup ne şansısları, ne 
de şu veya bu partiyi asla terviç veya hedef 
ittihaz etmiyeeektir. 

Bir çoğunuzu evvelden, bir kısmını da bu
rada tanıdığım partili partisiz bütün arkadaş-
•ları.m hakkındaki hüsnüniyete dayanan naçiz 
kanaatim şudur ki; yegân yegân her biriniz 
asgari millet ve memleket yolunda benim ka
dar idealist; asgari benim kadar vatanperver 
ve asgari benim kadar vo benden datha üstün 
derecelerde ehliyet ve liyakat sahibi münevver 
arkadaşlarımsınız. 

Yine biliyorum ve inanıyorum 'ki her biriniz 
'Türkiye'nin içinde 'bulunduğu büyük problem
leri hakkiyle görüyor, bu namuslu ve zavallı 
milletin sırf idare edenlerin politi'ka istismarı 
yüzünden seneler boyu çektiği ıstırabı; bugün
kü emniyetsizliğini ve sefaletini yakından ve 
apaçık müşahede buyurarak 6 aydan beri siz de 
üzülüyor ve her halde sabırsızlanıyorsunuz. 
Konuşmamı tasarladığım bugünde Ankara'da 
beliren ilk ihtar tesadüfen göz önünde bulunu
yor. Bu topluluk içinde 'bir çoğumuz demokra
tik sis'temin vazgeçilmez anasırı olan muhtelif 
partilere intisabetmiş olmamıza ve yek nazar
da ayrı ayrı gibi görünen yollardan ilerleme
mize rağmen biliyorum ki, hepimiz partili ve 
partisiz olarak aynı bir gaye ve hedefte birleş
miş bir haldeyiz. O hedef de; süratli ve tercih
li bir plânlama ve hamle ile millet ıstırapları
nın dindirilmesi, muasır medeniyet seviyesi lâ
fının artık nazariyattan çıkarılıp tahakkuk ha
line sokulması, Türk yurdunun kaldmdınlma-
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I sı, çoğunluğu ile geride kalmış vatandaş top

luluğunu hemen görüp açlık, işsizlik, sefalet 
ve ıstıraptan kurtarıp bu kütleye bir oh de
dirtme; ve başta da Türk yurdunun bütünlüğü 
ve istiklâli ile bu şerefli sancağın altında biz-

I den sonra gelecek evlâtlarımıza hür ve müref-
fe'h bir vatan bırakmak gibi ulvi bir hedefte 
toplanmış bulunuyor. Aslında büyük idealleri 
ve gayeleri bir olan insanların millete fayda 
vermiyecek küçük hesaplar, ve politika oyunla-

I rmda 6 aydan beri (belki çalışmaları inkâr 
edilemez ama) sadra şifa vermiyecek bir çekiş-

I me ve -dedikodu sınırı içinde dolaşmalarının 
I sebebi veya .sebepleri ne oluyor. Çilekeş milleti 
I huzursuz ve ümitsizliğe, piyasayı darlığa dün

ya efkârını bu büyük ve kuvvetli memleket hak
kında §üphe ve tereddütlere sevk 'etmeye kimin 
hakkı vardır? Bu hak ancak bu yurdun yaşa-

I masını is'temiyen düşmanların kendileıânde gör
dükleri bir bak olmaz mı? Har'b etmeden bir 
memleketi yıkma Ve bir milleti y'ok etme yo-

I lunda modern yıkıcılık da sarf olunan gayret-
I ler'le mütekâmil propaganda, ve zıt kutupları 

birbirine tutuşturarak ateş yaratma taktiğini 
bilmiyor muyuz? Da'ha. öğrenmedik mi, dışarıda 
kulağımıza kadar getirilen !hem de en sâf ve 

I samimî arkadaşlarımızın dahi alet olabildikleri 
I fısıltı ve cereyanları duymuyor muyuz? 
I Neden birbirimize sokulup da yakın dostluk 
I ve temaslarımızı inkişaf ettirmeden hâlâ bir'bi-
I rimize hasım cepheler gibi gergin bir hava. 

içinde her konuşmamızda bir taviz, her düşü-
I nüşte bir suiniyet arar durumda, korkak ve 

mütereddit duruyoruz? Şahsan hangi partiden 
I olursa olsun benim ayrı ayrı temas ettiğim 
I kimselerle aramızda hiçbir ihtilâfın bulun m a-
I dığmı görüyor, hissediyor müsterih ve müte

selli oluyorum. Fakat iş parti ve partiler mev-
I zuuna gelince, şayanı hayrettir ki, derhal baş

ka türlü bir cereyan alıyor. Buraya mukaddes 
bir vazife ifası için toplanmış arkadaşların 

I vakit geçirmeden 'hastalığı ve arızaları keşfe
derek çare aramaları bir borç ve vazife değil 
midir? Biz buraya her halde dışardan esen her 
rüzgâra, akıntıya tâbi olarak sürüklenip gidecek 
ru'hsuz birer madde olmak için gelmedik. Has
talık ne ise onu bulmak teşhisini koymak ve 
süratle bütün açıklığı ile onların üzerine yük
lenip anlaşmış ve istikrarlı bir tutumla millet 

I derdine deva olmak için toplandık. Bu hasta-
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O. Senatosu B : 
•lığın teşhisi kapalı bir kutu tutumunu devam 
ettirmekle olmaz. Açık rejim içinde açık ve ar-
!ka fikirsiz konuşma yolu bizi ancak selâmete 
götürecektir. Aksi halde maksatlı tahriflerin, 
hakikat olmıyan faziletlerin örtüp üstüne yat
tıkça ilerde bunlar bizi birbirimiz'e hasım ve 
düşman etme haline gelmezler mi? 

Hepimiz biliyoruz ve duyuyoruz, binlercesi 
var. Bilhassa mühim başlıcalarmı kısaca ben 
söyliyeyim. 

27 Mayısa tesahup ve ademi tesahup me
selesi. 

Türkiye'de demokrasi yaşar mı yaşamaz mı? 
Buna başka çare mi bulmak lâzım imiş endi'şesi; 

Falan parti hortlak kin ve intikam partisi, 
filân parti gerici, filân parti ağalar, filân parti 
benci ve millî şcrefçi, yeniden kurulacaklar olur
sa onlar da komünist imişler. 

Koalisyon yaşar mı, yaşamaz mı, anlaşma ola
cak mı, olmıyacak mı? Bunların her biri asılsız. 
maksatlı ve dışardan şişirilmiş balonlar ise de 
maalesef bidayette bâzı münevveri dahi aldat
makta ve birbirine düşürmekten hâlî kalmamak
tadır. 

Peki biz bunlarla uğraşa duralım, millet ve 
ilsizler sokaklara dökülsün, feryat •etsin, Hükü
met olarak, Meclis olarak bunlara bigâne kala
bilir miyiz? Ve bunlara 963 te plânlamayı ve ya
tırımı bekleyin diyebilir miyiz, arkadaşlar? Şim
di kıymetli zamanlarınızı almış iken bu başlıca 
dedikodu mevzuları hakkındaki kısa düşünceleri
mi ben de sizlere arz edeyim. 

27 Mayıs buz gibi; bir ihtilâldir; fakat başlan
gıçta bütün millete arz ve ilân olunduğu şekilde, 
27 Mayıs ihtilâli ne bir şahsın ne bir zümrenin 
malı, ne de sırf milletin muayyen bir zümresi
ne karşı yapılmış ve ön hedef tutmuş bir ihtilâl 
demektir. 

Bu sebeple bunu ne ben, ne mütevâzi arkadaş
larım, ne de muayyen şahıslar veya zümreler 
kendisine meslek edinerek bir gurur ve tezahür 
payı çıkarmamaktadırlar. Bu tarihlerde ender 
görülen bir millî şuur ve toplu galeyanın müşah
has bir ifadesidir. 

Meselenin önemi bunu silâhla tahakkuk ettir
mek de değil, iktidarını beğenmediği ve hattâ 
bidayette inanarak o partiye girmiş vatandaşın 
dahi tiksinip, lanet ederek ihtilâle kök ve des
tek olmasındaki kudret ve kuvvetinde aramakta
dır. Bildiğim ve şahidi olduğum bir hakikati 
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j kısa bir misal ile açıklarsam durum daha çok ay

dınlanacaktır. 
İhtilâlden muayyen bir zaman evvel sakıt par

tinin ileri ve mesul kademelerinde bulunan şim
di isimlerini açıklamıyacağım, hakikati gören iki 
şahıstan biri (Bir ihtilâlin olacağına inanıyorum, 
hattâ Ankara sokaklarında cip ve arabalar arka
sına takılıp sürükleneceğimizi de görür gibiyim, 
fakat maalesef bu görüşü ne anlatmaya ne de 
çekilip gitmeye imkân yok. Bir diğeri de hiç 
telâş etmeyin bizi ancak bir ihtilâl kurtaracak) 
demiştir. Tafsilâtını bilâhara merakı olanlara 
özel surette anlatabileceğim. Daha birçok temas
lar ve konuşmalar da olmuştur. Bu sebeple biz 
asla kaçmılamaz duruma gelen 27 Mayıs meşru 
ihtilâlinin ışığı ve onun tâbi olduğu Anayasası 
ile bir araya gelmiş ve bu Anayasaya inandıkça 
meşrulaşan millî iradenin bir Meclisiyiz. 

Bu çatı altında kimsenin kimseye ne 27 Ma» 
yısçı sen onun karşısmdasın demeye, ne dışar
dan filânlar karşıdır, filânlar müdafidir demeye 
asla hakları olmasa gerektir. Açıkça konuşuyo
rum, efkârı rencide edici bâzı uçurulan balonlar 
da; sözde evvelâ af çıkarılacak, sonra siyasi hak
ları istenecek, sonra seçim Olup onlar getirile
cek, sonra da hesap sorulacakmış. Bu çatı al
tında bu basit hesaplara uyacak ve inanacak sa
fiyet ve zihniyeti ben ne görebiliyorum ve ne de 
inanıyorum. Bunlar olsa olsa bizi birbirimize 

I düşürecek bâtıl hayallerdir. İhtilâl köklüdür, 
sahiplidir. Farzumahal hiç kimse olmasa, bu sev
ginize güvenen arkadaşınız Ulay her an muhata
bı ve her an sorumlusu olarak karşınızda ve ha
zırdır. 

Çıkıyor burada bir partinin mümessili, arka
daşlar biz eski iktidarın devamı değiliz; biz 27 
Mayısın karşısında değiliz diyor. Dışardan bir 
balon mutlaka işi karıştırıp hayır son karşısm
dasın diyor. Bunun güttüğü -maksat ve gayeyi 

ı anlamakta biz artık güçlük çekmemeliyiz arka
daşlar. Daha ötesini yüksek izanınıza bırakıyo
rum. 

| Türkiye'de demokrasi yaşar mı, yaşamaz mı? 
Bence bu suali dahi hatıra getirip münakaşa 

etmek bu memleketin istikbali ve bekası için teh
likeli ve zararlı bir mevzudur. Biz Türkiye'de 
demokrasiyi yaşatmayı, hattâ yenisini ve şimdi
ye kadar kurulamıyan ideal şeklini kurmayı gaye 
edinerek kararlı ve yeminli olduk. Türkiye dik
tatörlük usulünü, şef devrini tarihinde silmiş ve 

— 603 — 



C. Senatosu B : 
bitirmiş bir memlekettir. Atatürk bunu bilerek, 
bunu görerek mukaddes cumhuriyetin emaneti
ni zavallı olmıyaeak ve ebedi yaşıyaeak Türk 
(gençliğine tevdi etmiş ve bu gençlikte hürriyet ve 
demokrasiden inhiraf edenler karşısına bu karar 
ve bu azimle dikilmiştir. 

Türkiye'yi dünkü Türkiye olarak görmek ka
naatimce yanlış bir teşhis olur. Bu memleket ar
tık şahıslara değil, seneler boyu yetiştirdiği genç, 
dinamik ve milletinin seçeceği ve güveneceği top
luluklara dayanarak yaşıyaeaktır. 

Eğer demokrasi makinası bazan iyi yürümü
yor ve arızalanıyorsa, bunu ne demokraside, ne 
de millet kabiliyetinde aramak doğru olmaz. Biz 
bu makinayı ideal Garp milletlerinden aldık. Ve 
içerisine de kendi malımız ve imanımız olarak 
vazgeçilmez anasır olarak parti dişlilerimizi tak
tık. Ve işletmeye çalışıyoruz. Eğer arıza varsa 
demokraside değil, bir kere de vazgeçilmez ana
sırımız olan bu makinanm mütemmim dişlilerine 
bakmak ve kontrol etmekte fayda vardır. 

Biliyorsunuz ki, partilerimiz henüz yeni ku
rulmuşlardır. Gaye ve hedefleri, doktrinleri bir
birine çok benzemektedir. Yüksek Meclisiniz he
nüz vakit bulup da bir partiler kanununu ele al
mamıştır. Demokrasi makinasının Avrupa 'daki 
örneklerine göre bir parti nasıl teşkilâtlanır, bir 
parti nasıl ve ne yollarla propaganda yapar, bir 
parti mevcudiyetini yaşatmak için ona buna el 
açmalara muhtaoolmadan nasıl bütçelenir ve fi
nanse edilir? İnşallah en kısa zamanda çok müte
hassıs elemanlarımızla bu vazgeçilmez makinanm 
vazgeçilmez dişlilerini de hep beraber avarlamak-
ta geç kalmıvacağız ve her ne pahasına olursa 
olsun demokrasiyi haksız ve sebepsiz suçlandır
madan yaşatacağız. Emin olunuz ki, bir müddet 
evvel geçirdiğimiz bâzı buhranlı devrelerde orta
ya çıkan hâdiselerde ismi gecen ve kansan kim
seler dahi hepimize tarih bunu gösterecektir ki, 
bâzı karıştırıcıların onlara ulasan haberleriyle 
sözde bizim demokrasiyi zedelediğimiz evhamı ve 
endişesi' içinde siz demokrasiyi kurtaracak ve 
kökleştirmek gavesini hedef ittihaz ederek şah-
lpnm<s ve alarm durumunu almış olduklarını bel
ki öğreneceğiz. 

Partilerimize gelince : Bu mukaddes çatı al
tında kin ve intikam besliyen; arka fikirleri bu
lunan eski bir devrin ihyasını hedef tutan bir 
parti asla görmüyorum ve tanımıyorum. 

58 3.5.1962 O : î 
Milyonlarla millet derdini ve ıstırabını adedi 

mahdut bâzı insanların tahakküm ve keyfine de
ğişecek ve satacak karakterde ne bir parti, ne bir 
zihniyet ve arkadaş topluluğu asla aramızda ola
maz. Bugün bencil, şefçi zihniyet ile töhmet al
tına alınmak istenenler, yakın şahidi olurum ki, 
dün diktanın karşısında ve her türlü akibeti-ıe 
rıza ile tarafsızlığı seçmek lehinde olmuş bihak-
kin idealistler idi. Bu sebeple silmeli silmeli ve 
tarihe gömmeliyiz, artık birbirini kötüleme yo
lundaki âdi ve demode rekabeti... 

Gelelim koalisyon yaşar mı, yaşamaz mı, da
vam eder mi, etmez mi meselesine; 

Muhterem arkadaşlarım, bence bunda asla en
dişe edecek, milletçe, Meclisçe nevmidiye düşecek 
hiçbir taraf ve hiçbir sebep yoktur, 

Bizler burada büyük vatanperverlik his ve 
duyguları ile mütehalli olmıyan kimse görme
dik, zaman zaman göğsümüzdeki parti rozetlerini 
çıkarıp, zaman zaman da partiler ve onun grup
ları içindeki dar havadan sıyrılıp, bir tepeye bir 
minareye çıkıp memleket sathında olan biten 
hâdiselere tarafsız bir gözle elini vicdanına 
koyarak bakabilecek insanlar oldukça ne üzün
tü, ne de endişeye asla mahal kalmıyacaktır. 

2 nci Dünya Harbine gireceğimiz en buh
ranlı bir devirde Büyük Ata"yı kaybettik. Bu 
memleket battı mı, gençlik öldü mü? Asırlar 
boyu dışardan, içerden, bilerek, bilmiyerek ne 
muazzam tahriplere uğradık. Bu memleket bat
tı mı? 

Sonelerdir bize uymıyan bir rejim lehinde no 
emekler, hele son zamanlarda ne paralar sarf 
edildi. Bu memlekete komünizm girebildi mi? 
Emet'i mukabili aldığı ve kazandığı kaç hatve 
görüyorsun uz? Bu milletin millî şuuru, en 
buhranlı devrinde de olsa, onu hazmeder ve 
yaşatır mı sanılır? Tabiî hayır. Bütün bu teş
vik ve tahriklerin sonunda göreceğiz ki, bizi 
birbirimize düşürmek istiyenlern arzu ve emel-
Leri mutlak hüsran ile nihayet bulacak, Türk 
Milleti ve Türk Meclisi bunlardan kurtulma 
çarelerini yaratacaktır. Yeter ki biz yalnız 
mallı dut çerçeveli parti havası ve parti sevda
sına kapılıp da ufuklarımızı daraltacak sevi
yede kalmıyalım. 

Bizi çıkılmaz, çaresi bulunmaz bir fasit da
irede göstermek istiyenler bence aldanmakta
dırlar. Herkes bilmelidir ki bu çatı altında 
toplanan arkadaşlar lüzum ve ihtiyaç hisset-
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C. Senatosu B : 
tikleri anda milletin ve memleketin sıkıntıları 
hesabına değil, partileri ve zihniyetlerini, ha
yatlarını dahi feda edebilecek bir dirayet ve 
enerjiye sahip kimselerdir. Feragat ve feda
kârlığı icabettiren ahvalde bunu ispat da eder. 
Bütün dünyaya örnek de olurlar. Ve yine 
öyle zannediyorum ki birkaç gün evvel Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bâzı kaynaklarca yanlış 
tefsir edilen ifadelerindeki hakiki mâna gere
ğinde bâzı tedbirler düşünülebilir mealli ko
nuşması, yine Yüksek Meclise ve bu Yüksek 
Meclisin üyeleri bulunan fedakâr ve feragatli 
Türk evlâdına ve onun idealist kararına daya
narak almaîbilir, mahiyetini taşımaktadır. Bü
tün 'bu sebeplerle hepimiz istemeyiz ama farzı
muhal tehlikeye girse işler ve görüşmeler uza-
sa hattâ bir ara 'bozulsa da icabı halinde millet 
yolunda biz elbirliği ile topyekûn Meclisi hat
tâ Koalisyonunu kurmakta* akıllılık mı ederiz 
acaba? Daha üstünü var; millet ve memleket 
menfaatlerini icabettirirse yine bu topluluk, 
partilerüstü bir zihniyet içinde, 'bir müddeti 
muayyeneye kadar parti gruplarını tehir ede
rek partilerüstü, mebuslarını vicdanlarının se
sine bırakıp 'bir kurucu, idealist, demokratik 
meclis gibi çalışma ve iş görme kabiliyetinden 
mahrum mudur? Ka'bul edilsin ki Hükümet 
kurulmasında çok müşkülât oluyor. Anayasa
mızı ele alarak, Meclis içinde olmasa dahi, Mec
lis dışında bu velût milletin kabiliyetli insan
larını bir araya getirip tarafsız bir Hükümet 
ile Meclis murakabesinde işi yürütmek ve istik
rarı sağlamak imkân ve kudretlerinden de mah
rum insanlar değiliz ya! Daha bunun gibi ve 
buna kıyasen burada toplanmış kıymetli arka
daşlarımızın partilerüstü bir zihniyet ile bulup 
yaratacağı netice idealist zihniyet ve projeleri 
orada yetişmiyecek midir? Yeter ki 'biz birbi
rimize inanalım, birbirimizi sevelim ve birbi
rimize güvenelim. Zaman zaman kimse görme
dik karamızın içi ile partiden sıyrılıp veya 
parti gözlüğünü çıkarıp etrafa bakmasını bi
lelim. 

Bugün de gördük ki ve benim de 'bizzat 
içinde bulunduğum ekmek ve ekmeğine katık 
bekliyen sabırlı ve mütevazi milletin gözleri 
ile karşılaşalım. Her şeyi bırakıp bunları kur
taracak bir zihniyetin sığmıyacağı güçlük, aş-
mıyacağı bir mâni tasavvur edemiyorum. 

58 3.5 .1962 O : 1 
Benim kanaatimce gayemiz; demokrasi ile 

kalkınma, vasıtamız ise partiler, sırtlanacağı-
mız da bu-mukaddes millettir. 

Bu yolculukta vasıta da bozulsa duruş, bek
leme ve ümitsizlik olamaz. 

Atom devrinde atomik vasıtalarla, günün 
icaplariyle yılmadan, sarsılmadan hedefe yö
neleceğiz. Yük ağır, yol çetin ama Türk Me
busu, Türk idarecisi de dayanıklı ve kavi ol
malıdır. 

Kaybettiğimiz 6 ayı tecrübeden sayalım. Fa
kat bundan sonra da tecrübe için zaman artık 
ayırmıyalım. Atılma 'bizden, destek Allahtan 
olsun. Dağbaşmdan başka köylerimizi hattâ 
Ankara'yı duman aldı. Son sözüm gelin lâfı, 
dedikoduyu bırakıp elele, kolkola koşalım, 
müstacel en millete ulaşalım arkadaşlar. 

2 ne i konuşmamda 'başlamış hamle ve mu
vaffakiyetlerimizi görmek dileği ile cümleyi 
hürmet ve muhabbetle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çetintaş; naniği mevzu 
üzerinde konuşmak istiyorsunuz? 

NEŞET ÇETİNTAŞ (Yozgat) — İktisadi 
mevzular üzerinde. 

BAŞKAN — Demin, Sayın Başkanımızın 
verdiği iza'hat üzerine Sayın Çağa ve Sayın Ar-
tus bir takrir vermişlerdir. Takriri okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Savın Senato Başkanının bugün üzücü bir 

tezahürünü haber verdiği işsizlik mevzuu üze
rine genel görüşme açılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Esat Çağa Âmil Artus 

BAŞKAN -— Yüksek Heyetinizce malûm
dur ki, teşriî organın icrayı murakabe yolların
dan birisi de genel görüşmedir. Genel görüşme
nin ne surette yapılacağı Anayasada mevcudol-
mamakla beraber, gensoruya kıyasen genel 
görüşme açılabileceği kararma varılmış idi. 

Bu itibarla genel görüşme açılması kabul 
buyuralduğu ta'kdirde, en az iki gün geçmesi 
şartiyle gün tâyin edilir. Evvelâ bu mevzuda 
yani işsizlik mevzuunda genel görüşme açılma
sını kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gününün tâyinine gelince; tensibederseniz 
önümüzdeki Salı günü yapılsın... (Muvafık ses
leri) 
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Memleketimizdeki işsizlikle ilgili genel gö

rüşmenin Salı günü yapılmasını reylerinize arz 
ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Çetintaş, konuşmanız bu mevzu ile 
alâkalı olduğuna göre, konuşmanızı genel gö
rüşmenin açıldığı gün yapsanız olmaz mı? 

NEŞET ÇETlNTAŞ (Yozgat) — Peki efen
dim, Salı gün yapalım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, efendim. 
Başkanlığın Senatoya sunuşları vardır, oku

yoruz : 

3. — C. Senatosu Sakarya Üyesi Turhan Ka-
panlı'nın yasama dokunulmazlığı hakkındaki dâ
va dosyasının iadesine dair Başbakanlık tezke
resi (3/75) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
i lgi : 29.12.1962 tarihli ve 6/2-5862 sa

yılı yazımıza. 

Görevi sırasında İbrahim Atıcı'yı dövmek 
ve dövdürmek suretiyle efrada karşı suimua-
melede bulunmaktan sanık Kayseri Eski Cum
huriyet Savcısı olup halen Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi bulunan Turhan Kapanlı hakkındaki 
dâva dosyasının, Naci Karahan tarafından vâki 
tashihi karar talebinin tetkiki için iadesine dair 
bu kere Adalet Bakanlığından alınan 18 . 4 . 
1962 tarihli ve 9065 sayılı tezkerenin sureti bağ
lı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını arz ederim. 

[Başbakan 
îsmet İnönü 

BAŞKAN — Dosya geri verilecektir. 

4. — Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e Devlet Ba
kanı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/76) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

S 3.5.1962 O : 1 
C. Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne ka
dar kendisine, Devlet Bakanı Turhan Feyzioğ
lu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine muvafık görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

/ 
BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunur. 

5. — C. Senatosu üyeleri Mehmet özgüneş 
ile Rifat öçten'e izin verilmesi hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (3/77) 

BAŞKAN — îki arkadaşımıza izin verilme
si hakkında Senato Başkanının sunuşu vardır : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 27 Nisan 1962 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Suad Hayri Ürgüplü 
C. Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
özgüneş 25 gün hastalığına binaen 26. 4.1962 
tarihinden itibaren, 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat Öç
ten 20 gün hastalığına binaen 18 . 4 .1962 tari
hinden itibaren, 

BAŞKAN — İzinleri ayrı ayrı oylarınıza su
nuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
özgüneş 25 gün hastalığına binaen 26 . 4 .1962 
tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat öç
ten 20 gün hastalığına binaen 18 . 4 .1962 tari
hinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunların müzakeresine geçiyoruz. 
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O. Senatosu B : 58 3.5.1962 O : 1 
4. — GÖRÜ! 

1. — Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için 
borç para verilmesine dair olan 5954 sayılı Ka
nunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla değiştiri
len 1 nci maddesinde değişiklik yapılmasına 
dair Millet Meclisince kabul olunan kanun tek
lifi ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık ve 
Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/57, C. Senatosu 2/14) (S. Sayısı: 55) 
[Dağıtma tarihi: 26 . 4 .1962] (1) 

BAŞKAN — Bu tasarı hakkında Senato 
Bütçe Komisyonu âzası Sayın Turhan Kapanlı'-
nm bir takriri vardır. Ancak, şunu arz edeyim 
ki, kanun tasarısında Turhan Kapanlı arkada
şımızın imzası yoktur. Bu itibarla, komisyon 
müzakeresinde bulunmamış ve imza dahi et
memiş olduğuna göre, böyle bir teklifin oya 
konulmasını gayrivarit görmekteyiz. 

Eğer Sözcü veya Başkan, Komisyon adına 
böyle bir teklifde bulunurlarsa o zaman reye 
koyabilirim. Reye konulacak bir teklif bulun
madığına g'öre kanunun müzakeresine başlıyo
ruz. 

Kanun 48 saat evvel tevzi edilmiştir. Ko
misyon raporunun okutulmasına lüzum olup ol
madığını reylerinize arz edeceğim. Okunmasına 
lüzum görenler... Lüzum görmiyenler... Okun
masına lüzum görülmemiştir. 

Heyeti Umumiyesi üzerinde söz istiyen ? Yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü isçilerine mesken yaptırılması için borç para 
verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 
ve 121 sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci mad

desinde değişiklik yakılmasına dair kanun 
teklifi 

MADDE 1. — 5954 savılı Kanunun 6173 
ve 121 savılı kanunlarla değiştirilen 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emek-

(1) 55 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

LEN İŞLER 

li Sandığı sermayesinin % 50 ye kadarı 5616 
sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde gösterilen
lerden (çıraklar hariç) müseceel hizmeti 8 yılı 
doldurmuş bulunanlara mesken yaptırmak şar-
tiyle bir kişiye arsa bedeli dâhil olmak üzere 
20 000 lira borç olarak verilebilir. Her yıl bu 
işe tahsis edilecek sermaye Sandık Yönetim Ku
rulunca tesbit edilir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte yapı kooperatiflerine iştirak et
mek suretiyle inşaata başlamış olup meskenleri 
henüz tamamlanmamış olanların kredileri de 
lüzumuna göre bu kanunla tesbit edilen mikta
ra yükseltilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kaıbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci görüşülmesi bitmiştir. Beş gün sonra 
ikinci görüşülmesi yapılacaktır. 

2. •— Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, 
•ııetki ve kuruluşu hakkında Millet Meclisince ka
bul olunan kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ra
pora (M. Meclisi 1/169, C. Senatosu 1/43) (S. 
Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi: 1.5. 1962] (1) 

BAŞKAN — Gerekçenin okunmasına lüzum 
görenler... Görmiyenler... Lüzum görülmemiştir. 

Kanunun öncelik ve ivedilikle 'görüşülmesi 
hakkındaki son fıkrayı okuyoruz: 

«öncelik ve ivedilikle Cumhuriyet Senatosu 

(1) 56 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek iizei'e 
Yüksek Başkanlığa sunulur.» 

BAŞKAN •— Kanunun müzakere sırası geldi
ği için öncelik mevzuu hah is değildir. Komisyon 
ivedilik sebebini izah edebilir mi efendim.' 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HALDUN 
MENTEŞOÜL'r (Muğla) — Sayın Başkan, mıılı-
tereın arkadaşlar, M/illet Meclisinde1 de İni kanun 
tasarısı öncelik ve ivedilikle müzakere edilmiştir. 
Çok kısa bir müddet kalmıştır. Kabul edilmedi
ği takdirde müşkülâta mâruz kalmamız ihtimali 
mevcuttur. Kaldı ki, maddelerin heyeti umum İye
si okunduğu zaman görülecektir ki, İstatistik Ge
nel Müdürlüğü ilmî bir hüviyet içinde bir Ens
titü. haline gelmekte ve Devlet idaresinde; radar 
vazifesini görecek bir mükemmeliyet kazanmak
tadır. Devlet hizmetinde bu önemine binaen, ive
dilikle müzakeresini tasvip buyurmanızı rica 
ederim. (Mâkul bir şey değil, sesleri, > 

'BAŞKAN — Komisyonun ivedilik teki i tini 
reylerinize arz etmeye mecburum. .Reylerinize rrz 
ediyorum, Kabul edenler... Elmiyenîer... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umıımiyesi hakkında söz istiyen, bu
yuran Sayın Selâhatliu özgür. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Oye) — 
Sayın Başkan, sayın üyeler. Devlet İstatistik Ens
titüsü kuruluşu hakkındaki kanun tasarısına, ben 
şahsan muhalifim. Bu kanım tasarısı, Devlet da
irelerinin reorganizafsy onunun tamamlanmamış 
olduğu bir sırada gelmemeliydi. Ondan sonra, bü
tün istatistikçi kadrolarını büyük kadrolar ola
rak kendi bünyesi ieine almaktadır. Meselâ, 20 
ne i sayfada görüldüğü üzere 10 tane i 750 lira 
maaşlı istatistik uzmanı ve yine 10 tane 1 500 
lira maaşlı istatistik uzman yardımcısı, kadrola
rı vardır. Haddi zatında benim görüşüme göre, 
'bütün ihtisas kadroları bir teşkilât İçinde topla
namaz. Bunlar ayrı ayrı yerlerde kullanılır. An
cak, umumi bir enstitü memleketin millî istatis
tiklerini tutar. Umumi enstitüleri ihtisas enstitü
leri haline getirmek ve kadrolarını genişletmek 
kanaatimce doğru olmasa gerek. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Işık. 
FARUK IŞIK (Van) — Muhterem arkadaş

lar, ben işin esasını münakaşa mevzuu yap
mak istemiyorum. Hiç şüphesiz mevcut mü-

58 3.5.1962 O : 1 
essesei.erim.izin ve bu arada istatistik işlerimi
zin de modern bir tekâmüle ihtiyacı vardır. 
Ancak mütamadiyen bütçe açığından ve para 
sıkıntısından balısederken ve hakikat de bu ıner-
!;•: zile iken; bir taraftan da Devlet teşkilatında
ki kadro düzensizliğini ıslah işi büyük masraflar 
ihtiyariyle teşekkül eden personel idaresine 
tevdi edilmiş iken, bu dairenin faaliyeti ne
ticesine intizar edilmeden; mevcut müessese
lerimizin kadrolarını tadil ve tevsi etmeyi 
asla doğru görmüyorum. Daha bir müddet 
önce Umumî Murakabe Heyetinin Reis ve âza-
laıiyle uzmanlarına Ödenek verilmesi hakkın
daki bir teklifi personel idaresinin faali
yeti neticesine intibaren reddetmiş iken, bu 
Iranunla, istatistik enstitüsünün bir kısım ele-
nu'nların;!, ödenek verilmesi bizi tezatlara dü-
yü emektedir. Kaldı ki; Hükümetin esbabı nuı 
< ibosiuue; bu teşekkülün mevcut umum mü
dürlük teşkilâtına nazaran 544 81.5 lira. gibi bir 
Taıkı büiceve tahmil edeceği ve bunun da ifa 

hızım-hn. ık olduğu şekilde değ< 
1 en dirili nesi hakmnndau malî külfet ieîekki 
edilcnıiyeceği dortueyan edilmekte ise de, büt
çeye tahmil edilen 'bu külfet esasında 544 815 
lira değildir. Günkü kanunun metnine bağlı 1 
numara!; kadro cetveli iltifat gören muhtelif 
temennilerime rağmen yine; % 20 haricolarak 
tanzim edilmek su reliyle hesap ve mukayeseye 
esas tutulmuştur. Filhakika 1 ve 2 numaralı cet
vellerin yekunu: benim yaptığım hesaba göre 
esbabı mueibede yazılı miktardan 108 OC0 lira, 
fazladır. Bununla beraber hesapta hata etti
ğimi farz ederek yalnız esbabı mucibedeki ra
kamları. nazarı dikkate alırsak I numaralı cet
vele göre vereceğimiz maaş miktarı % 20 siz 
3 177 000 liradır Bunun % 20 si 638 520 
lira tutmakladır ki; bu hesaba göre bütçeye tah
mil ettiği külfet, 544 815 -1 G33 520 = 1 178 335 
lira oluyor. Bundan başka halen çalışmakta, 
oları ve tasarruf edileceği esbabı mueibede der
in eyan edilen hademe, muvakkat, ücretli ve 
yevmiyeli memurların tamamen tasarruf edi
leceğine de ihtimal vermediğim gibi, maaşlı 
memurların çoğalması hasebiyle bunlara öde
necek çocuk zammı, tedavi ücreti, ölüm ve 
doğum yardımı gibi özlük haklarda husule ge
lecek tezayüt nazarı dikkate alındığı takdirde. 
farkın daha fazla, olacağı şüphesizdir. 

Diğer taraftan kadrolarda- hiyerarsik esas-
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C. Senatosu B 
ların nazarı dikkate alınması icabederken, 1 
numaralı cetvele göre, müessesenin başında 
bulunan birinci derecedeki başka unvanı ve 
2 nci derecedeki 2 zata başkan yardımcısı un
vanı verildiği gibi 2 nci ve 3 neü derecede bu
lunan beş zata da, başkan unvanı verilmek su
retiyle küçük bir dairede adetâ bir başkan un
vanı enflâsyonu ihdas edilmiş bulunmaktadır 
ki, bunun matlup olan daire hiyerarşisinde iyi 
bir netice vermiyeceğiııe kaani olduğum gibi, 
bu unvanların kazai ve idari karar vermek va
ziyetinde olan müesseselerin gayrisinde- kulla
nılmasını da doğru bulmamaktayım. 

diğer dairelerde bulunan etıı-
edecek cepheleri vardır. Şöy-

Bu kanunun 
sallerini rencide 
le ki : Memur statüsüne tâbi olınıyan (D) cet
velindeki müteferrik müstahdemler memuriye
te geçerken e:-ki hizmetleri nazarı dikkate alın
madan yeniden memuriyete alınanlar gibi im
tihana tâbi tutulması meuşelerine göre ve me
muriyetin ilk kademelerine tâyin olunması Me
murin ve Teadül Kanunları icabında, iken ve 
hattâ Memurin Kanununa göre bidayeten işe 
alınmaları için ayrı vasıflar tesbit edilmiş iken, 
muvakkat 2 nci ve 3 neü maddeler ile halen İs
tatistik Umum Müdürlüğünün (D) cetvelinde
ki hizmetli kadrolarında çalışanların geçmiş 
hizmetlerinin her 3 yılı için bir derece ilâve 
edilmek suretiyle maaşlı kadrolara geçilmesi de 
derpiş edilmiş bulunmaktadır ki, bu hüküm 
ise diğer dairelerdeki emsaline nazaran müsavat 
kaidesini bertaraf etmiş olduğu gibi mevcut me
mur statüsünü de ihlâl etmiş bulunuyor. 

Bakanlıklar müsteşarları ve umum müdür
lerin (bir, iki müstesna hariç) hemen hepsi 
2 nci derecenin maaşını almakta oldukları hal
de müstakil bir umum müdürlükten farkı ol-
mıyan enstitü başkanına 1 nci derece ve yar
dımcılarına 2 nci derece maaşının verilmek is
tenilmesi de ve bu suretle alt kademelerdeki 
memuriyetlerin de yüksek tutulması emsal me
murların bihakkin üzülmelerine ve sızlanmala
rına sebebolacağı aşikârdır. 

Bu itibarla kanun teklifinin heyeti umumi-
yesi tatminkâr olmadığından, personel daire
sinin tetkikatı neticesine intizaren, Hükümet
çe geri alınması, buna muvafakat edilmediği 
takdirde komisyonca yeniden bir revizyona 
tâbi tutulması için tekrar tetkik olunmasına 

58 3.5.1932 O : 1 
muvafakat olunmasını arz ve rica ederim. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞ-

LU (Kayseri Milletvekili) — Sayın Başkan, çok 
muhterem senatörler, Devlet İstatistik Enstitüsü
nün yetki ve kuruluşuna, ait bu kanun tasarısı 
çok ciddî bir ihtiyacın, hattâ bir tazyikin mahsu
lü olarak hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuştur. Uzun yıllardan beri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve son de
fa da bütçe müzakereleri sırasında Karma. 
Bütçe Komisyonu 1962 yılı bütçesi vesilesiyle is
tatistik işlerimizden şikâyetçi olmuş ve çok 
eskimiş olan İstatistik Umum Müdürlüğü 
Kanunumuz yerine bugünkü ihtiyaçlara cevap 
verebilecek bir kanunun ,getirilmesi istenmiştir. 
Bütçe ile ilgili olarak biraz evvel serdedileıı, şu 
kadar bütçeye yük tahmil edecektir, bütçe bakı
mından mahzurludur, mütalâasına ileride tefer 
ruatiyle cevap arz edeceğim. Yalnız su kadarını 
arz edeyim ki, masrafları bilhassa personel mas 
raflarını artırmamak hususunda son derece titiz 
davranmış bir Hükümetin, hattâ böyle pek popü
ler olmıyan bir mevzuda rahatlıkla personel mas
rafları bakımından karar almayı lüzumlu görmüş 
olması ve bu kanun, tasarısını getirmesi zannede
rim ki, ne kadar ciddî bir ihtiyaç ve tazyik ile 
karşı karşıya kalındığının bir delilini teşkil eder. 

İstatistik Genel Müdürlüğü, 1930 yılında çık
mış olan, bir vazife ve salâhiyet kanunu ve 1933 
yılında kabul edilmiş olan bir teşkilât kanunu ile 
idare edilmektedir. Aradan geçen 30 küsur yıl
da istatistiklere olan ihtiyaç alabildiğine artmış
tır. öyle ki, Devlet ve özel sektörün istatistiğe 
olan ihtiyacı, 30 yıl evvelki ile kıyas kabul etmi-
yecek bir seviyeye ulaşmıştır. Teşkilât bir tür
lü bu artan ihtiyaçları kanuni zemine uydurama
mıştır. Kanuni zemine diyorum; çünkü fiiliyat, 
ihtiyaçların tazyiki kanunu zorluya, zorluya ha
kikaten bu teşkilâtın yıldan yıla büyümesi gibi 
bir fiilî vaziyet ihdas etmiştir. Fakat bu büyü
me maalesef pek de nizami olmamış, kanuna da
yanmadığı için hizmetin gerektirdiği şekilde ol
mamıştır. 

Mer'i olan İstatistik Umum Müdürlüğü Teş
kilât Kanunumuz 10 şube derpiş ediyor. Bugün 
yeni yeni şubeler ilâvesiyle, bir Eğitim İstatisti
ği Şubesi yanma Sağlık Hizmetleri Şubesi, Dış 
Ticaret İstatistiği Şubesi, millî gelirle ilgili bir-
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C. Senatosu B : 
takım şubeler, çalışma şubesi ve saire, ilâvesi ile 
bunların miktarı 20 ye yükselmiştir. Halen bu 
teşkilât içinde 20 şube bulunmakta ve bu kanun 
bu şubelerin, önümüzdeki yılların ihtiyacı da dü
şünülerek, âzami 23 e çıkarılmasını derpiş eden 
bir kanun hüviyetini taşımaktadır. 

Bu itibarla, teşkilât ve ihtiyaç bakımından ge
niş bir kadro artışı bahis konusu değildir. Daha 
çok bugünkü personel durumunu, şube ihdas ve 
teşkilât bakımından kanuni bir zemine oturtmak 
bahis konusudur. 

Personel sayısı mevcut Teşkilât Kanununa gö
re 204 memurdan ibaretken, istatistik Umum Mü
dürlüğü kadrolarında bu yekûn, 1960 senesinde 
bin küsur, 1961 senesinde 900 küsur ve bu sene 
de bütçe hazırlanırken âzami tasarruf zihniyetiy
le hareket edildiği ve bâzı yevmiyeli ve vasıfsız 
personelde geniş tasarruflar yapılmasına gayret 
edildiği için 800 küsur personele baliğ oldu. Bun
lar] maddeleri gelince teferruatiyle arz edeceğim. 

Demek ki, mevcut kanun 204 memur derpiş 
etmesine rağmen bugünkü ihtiyaçlar muvacehe
sinde bu rakam çok daha yükselmiş durumdadır. 
Fakat fiilî durum şudur ki; tamamiyle devamlı 
bir mahiyet arz eden şube müdürlüğü gibi vazi
feler dahi, yevmiye esası üzerinden alman ve bin 
işçi çalıştırır gibi, yeter derecede teminata, me
murluk teminatına, yeter derecede ilmî ve teknik 
eleman vasfına salıibolmıyan insanların elinde
dir. 

Bu bakımdan, bu kanun kesin bir ihtiyaca te
kabül etmektedir. Bugün yalnız Devlet idaresi
nin değil, özel sektörün de hesap yapabilmesi, işi
ni doğru hesaplıyabilmesi ve her hangi bir yatı
rım yapacağı zaman hangi mutalara göre bu ya
tırımı yapacağını hesaplıyabilmesi istatistik! bil
giye bağlıdır. Görüldüğü gibi, istatistik büyük 
bir bilgi meselesidir. 

Kurulurken büyük bir Belçikalı uzman tara
fından hakikaten "modern bir şekilde kurulmuş 
olan istatistik Genel Müdürlüğü, itiraf etmek lâ
zımdır ki, eskimiştir. Bugünkü ihtiyaçlara cevap 
verecek durumdan çoktan beri çıkmıştır. Bir Dev
let Plânlama Teşkilâtı kurmuşuz. Avuç dolusu. 
etek dolusu para veriyoruz, büyük fedakârlıklara 
katlanıyoruz, barem çemberinin dışına çıkarak 
yerli veya yabancı personel istihdam ediyoruz. 

Bir mevzuu çok iyi, en iyi bildiği için onlara 
mukavele ile birkaç bin lira ücret veriyoruz, öte 
tarafta Devlet Plânlama Dairesi uzmanlarının 

58 3 . 5 . 1 9 8 2 0 : 1 
I muhtacolduğu rakamları deriiyecek olan bu teş-
I kilâtta ihtisas mevkilerini işgal edecek olan zeva

ta bu dairede çalışma imkânı sağlıyacak her han
gi bir avantaj vermek şöyle dursun, bir kadroyu 
dahi çok görmüş bulunuyoruz; bir memur terrıi-

I natmı dahi çok görmüş bulunuyoruz. Böyle kıy-
I metli elemanların yevmiye sistemi ile bir umum 

müdürün iki dudağının arasından çıkacak bir 
I sözle işine son verilebilecek bir durumda çalışma

sını istiyoruz. 
işte, bu hale son vermek, istatistik işlerini 

I ilmî esaslara dayandırmak ve ilmen kifayetli ar
kadaşları tâyin ettirmek arzusu bu kanunun şev
kine başlıca âmil olmuştur. Arz ettiğim gibi, Yük
sek Meclisin de uzun yıllardan beri tevali ed?n 
dileklerini yerine getirmek maksadiyle yapılmış
tır. 

I Yine Devlet Plânlama Dairesinin 5 yıllık plân-
I larmm hazırlanmasında müstesna bir mevkie sa-
I hip Amerikalı istatistikçi Bördig gibi ilim saha-
I smda tanınmış zevata bu konu tetkik ettirilmiş 
I ve Hükümet vazifeye başladığı zaman bu müte-
I hassısm bu projeler hakkında mütalâası alınmış 

ve tasarı tekemmül ettirilmiştir. Bundan başka 
I tstanbul üniversitesi istatistik Ord. Prof. ü 
I Ömer Celâl Saraç Beyden rica ettik. Kendileri, 
I istatistik alanında şöhreti hudutlarımızın dışına 

taşmış; beynelmilel teşkilâtta, Birleşmiş Milletler 
I Teşkilâtında istatistik departmanının en yüksek 
I mevkilerine getirilmiş olan ve Orta - Doğu'da is-
I tatistik alanında araştırmalar, çalışmalar yapan 
I bir değerli ilim adamımızdır. Çok uzun zaman is-
I tatistik çalışmalariyle, bunların neşriyatiyle ha-
I şır neşir olduğu için, teşkilâtın aksıyan taraf la-
I rım, bizim bünyemizin gerçeklerini, bizim dert-
I lerimizi, bizim bünyemize en uygun olarak ea7ış-
I ma usullerini bilecek durumda olan değerli bir 
I idarecimizdir. Uzun bir idari tecrübesi vardır. 
I Sayın profesör lütfetti, hazırlanan tasarıyı 
I inceden inceye gözden geçirdiler. Ankara'ya ka

tar gelip, Umum Müdürlükte bütün şubelerle 
I temas ettiler ve bize bir rapor verdiler. Bu rapo

run ışığı altında, uzun yılların emek mahsulü 
I olan bu tasarıyı bir defa daha güzden geçirerek 

Yüksek Meclise takdim ettik. Millet Meclisindeki 
I çalışmalar sırasında biraz daha tekâmül etti. 
I Muhterem Senato Encümeninde de bâzı değişik-
I liklere uğrıyarak zannederim oy birliği ile yük-
I sek Senatoya arzına uzun bir mesaiden sonra ka-
j rar verildi. Bu tasarının derin bir ihtiyaca ce-
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vap verdiğini arz etmek için bu noktaları belirt
miş bulunuyorum. Tasarıyla getirilen yenilikler 
nelerdir? 

Bir defa, istatistik işlerinin, pek çok medeni 
memleketlerde olduğu gibi, klâsik bir umum mü
dürlük veya müdürlük gibi değil, fakat daha zi
yade ilmî çalışma yapan bir enstitü gibi ele alın
ması zihniyeti tasarıya hâkimdir. Personel seçi
minde, bilhassa ihtisas mevkilerine gelecek olan 
personel seçiminde yabancı dil bilgisi, özel ihti
sası gerekli kılan birtakım .yönetmelik teferruatı 
tesbit eden birtakım ölçüler vaz'edilmiştir. Ens
titünün üniversitelerimizle ve milletlerarası ilmî 
teşekküllerle is birliği yapması imkânları sağlan
mış ve yine bilhassa eğitim alanında, istatistikçi 
yetiştirme alanında, bâzı imkânlara kavuşturul
ması teinin edilmiş bulunmaktadır. Memleketi
mizde yeter sayıda istatistikçi yetişmemektedir 
ve yetişmiş elemanlar bakımından da bir buhran 
karşısındayız. Bir gerçeği ifade etmeye mecbu
rum. Bu müessesenin başına değerli umum mü
dürler gelmiş geçmiş ve bu umum müdürlerin 
birisi bir tarihte 19 genci 4 - 5 yıl süre ile ista
tistik ihtisası yapmak için yurt dışına gönder
meye muvaffak olmuştu. Bunlardan yalnız bir 
istatistikçimiz bugün Umum Müdürlükte çalışı
yor. Diğerleri kadro imkânsızlıkları, maaş ve 
tahsil durumları itibariyle, yüksek tahsilin üze
rine istatistik gibi bir ilmî ihtisas yapmış olan 
bu insanları bugün bu müessesede tutmak müm
kün olmamış ve kimisi Shell gibi, Mobil - Oil gibi 
kumpanyalara gitmiş veya Cento'ya gitmiş; ki
misi yabancı memleketlerde kendisine bir iş bul
muş, ayrılmıştır. Bu 19 elemandan bir tanesi ha
len müessesede başmüşavir olarak vazifeli bulun
maktadır. 

Ankara Üniversitesinde istatistik dersleri oku
tan birçok fakülteler vardır. Siyasal Bilgiler Fa
kültesinde bir hocamız vardı, kendisini kaybet
tik. Şimdi bahsettiğim 19 kişiden, bu değerli in
sanlardan kalan bir tanesi, bu fakültede istatis
tik dersleri okutmaktadır. Çünkü, yalnız Umum 
Müdürlük teşkilâtında değil, Ankara Üniversi
tesi İstatistik Kürsüsü için de başvurulacak tek 
insan olarak o kalmıştı. Binaenaleyh, ona baş
vurmak mecburiyeti hâsıl oldu. Personel yetiş
tirme mevzuunda da bu kadar geri kalmış durum
dayız. Bu elemanları yetiştirme imkânını sağla
mak için, enstitünün bünyesi içinde bir istatis
tikçi vetistirme merkezi kurulması bu kanunla 

8 3.5.1982 O : 1 
mümkün kılınmaktadır. Birleşmiş Milletlere bu 
hususta Hükümetçe müracaat yapıldı, uzmanlar 
geldi, inceden inceye tetkik edildi, Makinaları. 
teçhizatı ve öğretim personelini Birleşmiş Mil
letler özel fonundan sağlamak suretiyle bu ista
tistikçi yetiştirme merkezini kuracağız. Binayı ve; 
idari personeli vereceğiz. Meslek içinde yetiştir
me, yani memurlarımızın eğitimi, gençler yetiş
tirilmesi, alt kademe, makina başında küçük tas
nif işlerinde ve diğer pratik işlerde çalışacak 
memurların yetiştirilmesi hususunda programlar 
hazırdır. Yalnız bir müşkülât var. Milletlerarası 
temaslardan netice alalım, onlar evet, derlerse 
kendimize düşen kısmı yapabilelim. 

Bütçeye tahmil ettiği yük bakımından demin 
verdiğim rakamlara bir noktayı ilâve etmek iste
rim. Halen mevcut kadrolar, asli kadrolarımız' 
159, (D) cetvelinde 460, (E) cetvelinde 11 ve 
yevmiyeli olarak çalışan da 196 dır. Muvakkat 
personeli geniş ölçüde azaltmak için varılan ra
kamdır. Geçen sene bin küsur idi. Bu kanunla 
güdülen maksat istatistik işlerinde daimî olarak 
hizmet görecek olan personeli kadroya kavuştur
mak. Bu suretle asli kadroları 324 e çıkmakta
dır. Fakat (D) cetveli 460 tan 300 e inmiştir. 
(E) cetveli 11 e inmiştir. Yevmiyeli personel 
kanun vâzımm esas maksadına uygun olarak sa
yımların yapılmasında, fevkalâde işler dolayı-
siyle muvakkaten iş görecek personel olacaktır. 
Bu hususta inceden inceye hesaplar yapılmıştır. 
Fark olarak, bu yıl bütçeye tahmil edeceği kül
fetin 400 küsur bin lira olarak tahmin edildiğini 
belirtmek isterim. Yalnız, bütçe ayından itiba
ren, geçmiş olan ayların da nazarı dikkate alın
ması lâzımdır, önümüzdeki yıllarda, bu teşkilâ
tın bütçeye olan inikası ne olacaktır, ihtisas kad
rolarının tamamen doldurulmasına imkân hâsıl 
olacak mıdır? Hayır. İhtisas kadrolarına derhal 
tâyin yapmak, bütün kadroları bu kanunla der
hal doldurmak bahis mevzuu olamaz. Bu vasıfta 
elemanlar bulununca tâyinleri peyderpey yapı
lacaktır 

Muhterem Senatör arkadaşımın buyurduk
ları ihtisas kadrolarında bulun arlara birtakım 
imkânlar sağlanması memur statüsü bakımın
dan mümkün değildir. İstatistik Umum Müdür-
lüğünü,her hangi bir Bakanlığın Umum Müdür
lüğü gibi düşünmek de doğru değildir. İstatis
tik uzmanlığı vasfını haiz elemanları nerede bu
lursak geri almaya çalışacağız. Devlet İstatistik 
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Enstitüsü, bünyesi itibariyle Başbakan]-ğa bağl 
olacaktır, Bu itibarla tâyin bakırın dan bir 
elastikiyetin kurulması zaruri görülmüş ü 
Fakat kanun bu ihtisas mevkile ine tâyi ı edile-
«ek kimselerde özel vasıfların bulunmasını bir 
yönetmelikle imtihan süzgecinden geçirilmek su 
reliyle tâyin yapılmasını derpiş e mekledir. 

Çocuk zammı ve saire vermek ieıbedecektir, 
buyurdular. Yevmiyeli personel (E) cetvelinde 
(D) cetveline ve (D) cetvelinden adî kadrolara 
geçtikçe çocuk zammı ve saire gibi külfetler ar
tacaktır şeklinde ifadede bulundular. Daimî b :r 
hizmetin muvakkat personel tarafı dan gö .dil
mesi bugün Türk Devletinin tedavi edilmesi lâ-
zımgelen bellibaşlı derlerinden birisidir. Naf a 
Müdürlüklerinin ihtisas kadrolarına işçi statü 
süne tâbi kimselerin tâyin edilmesi, bu işlerde 
yevmiyeli personelin kullanılması, Bayındırlık 
Bakanlığında Müsteşarlık ve Umum Mü dür'ilk 
gibi yerlerde işlerin işçi statüsüne tâbi yevmi
yeli personele gördürülmesi, öyle zannediyo
rum ki, çocuk zamları bir külfetmiş gibi gö ü -
meşine rağmen, aslında bunu bir tasarın I: olarak 
kabul etmek lâzımdır, fstatistikî rakamların zı-
manında toplanamaması, zamanında toplanmış 
dahi olsa, zamanında tasnife tâbi tutu'up neşre 
dilmemesi yüzünden Devlet Sektörü"de ve hu
susi sektörde çok büyük hatalara sebebiyet ver
diği daima görülmektedir. Aslında bizim yap
tığımız şey Devlet arabasına far takmak sure
tiyle yolun aydınlatılmasını ssğ'ıyacak bir ka
nunu getirmekteyiz. Bu kanun bir masraf kanu
nu değildir, bir tasarruf kanunu olacaktır, muh
terem Senatoca kabul buyuru!duğu takdirde 

Maddeler üzerinde ayrıca gerekli izahat' a bu-
iiunmak üzere huzurunuzdan hürmetle ayrılıyo
rum. 

VEIIBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) - - Bir sual sora-
cağım. 

BAŞKAN — Buyuran 
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Efend'm, ka-

nunun 2 nci maddesinin (P) fıkrasında yapıla
cak sayımların muayyen senelere bağlantılı oldu
ğunu görüyorum. Meselâ genel tarım sayımının, 
meselâ genel sanayi ve iş yerleri sayımının han
gi senelerde yapılacağı tasrih edilmiştir. 33 neti 
maddede, bilhassa bu maddenin son fıkrasında, 
diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 
kaldırılmıştır, denmektedir. Tarım ve sanayi 

sayımları, plânlı ekonomiye g'rerken, istatistik 
Mnstitüsü bu yıla kadar çalışamıyacak mı? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOÖLU 
(Kayseri Milletvekili) —- Bir defa şunu arz ede 
vim ki ; bu kanunun bütün maddeleri yeni değil
dir. Bu kanunda görülen maddelerin en az ya
rıdan fazlası bugün yürürlükte olan İstatistik: 
Umum Müdürlüğü Vazife ve Salâh'yetleri Ka
nununda veya Teşkilât Kanununda 193 > yıl1.udan 
beri arta kalan veya son yıllardı çıkarılmış ola ı 
Sayım Kanunundan alınmış'ir. Ve bü ün bu 
kanunlar tek metin içinde ko' solide edilmiştir. 
Bir virgülü dahi değiştirilmeden fıkra ay en 
Sayını Kanunundan alınmıştır. B^gün yürürlük
te olan hükmün F) fıkrası aynen. «Sonu 0 ve 
~. ile biten yıllarda, gen 1 nüfus sayımı, soru 0 ile 
biten yıllarda g c e l t irim sayımı ve sonu 1 ile 
biten yıllarda genel sanayi ve iş yerleri sayımı 
yapmak ve ayrıca Hükümet tarafı dan ihtiyaç 
görülen diğer konularda her çeşit sayını ve an
ketleri yürütmek.» şeklindedir. 

^ivndi bu sayımların muayyen fasılalarla pe
riyodik olarak yapılması ve millet hayatında s ğ-
lanı mukayeselerin hem millet bakımından, hem 
milletlerarası işler bakımından S'iğlam bir esasa 
bağlanmasına imkân verilmesi gerekmektedir. 
Sayımların bu kanunla belirli yıllarda periyodik 
hale getirilmesinde kesin bir zaruret vardır. Bu 
yapılmadığı takdirde, meselâ, belirli yılda yapı
lacak nüfus sayımının bir yıl gecikmesi halinde, 
bütün tahlil ve ameliyelerde son derece güçlük
lerle karşılanacaktır. Tarım sayımı 10 yılda bir 
yapılması lâzımken, 12 yılda veya sekizinci yılda 
yapıldığı takdirde, bütün mukayese imkânları, 
tahlil imkânları azalacaktır. Fakat bu demek de
ğildir ki, İstatistik Oenel Müdürlüğü sanayi işle
rinde anketler yapmıyacak, Pek tabiî olarak ge
rekli çalışmalar ve gerekli anketler yapacaktır. 
Kastedilen genel sanayi sayımı, genel tarım sa
yımı, genel nüfus sayımı işleridir. Yapılan bütün 
işlerin aylık bültenler halinde halka ve Devlete 
duyurulması enstitünün vazifeleri, arasında ola
caktır. 

Nitekim yıllık sanayi anketi yapılmaktadır. 
Aylık, yıllık gelişmelerin neticeleri hakkında, is
tatistik yıllığı yayınlarında, yıl sonu anketi ya
pılmaktadır. Arkadaşlarım, yıllık tarım istatis
tikleri de yapılmaktadır. Yalnız bu tarım istatis
tiklerinin çok çeşitleri vardır. Bütün memlekete 
şâmil, hiçbir bilgi yokmuş gibi, yeniden bilgi top 
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layıp sayımlar yapmaktır. Böyle bir işi her yıl 
tekrarlamaya imkân olmadığı gibi böyle bir şey 
de bahis mevzuu değildir. Böyle bir faaliyet büt
çeye muadil bütün masrafları yutacağına göre 
bunu hesaba katmak lüzumludur sanırım. Bu 
gibi sayımlar her yıl, hiçbir memlekette yapıl
mamaktadır. 

VEHBİ EKSÜ (Tabiî Üye) — Müsaade erler 
misinizi. 1962 de genel tarım sayımı yapılacak
tı, şimdi 1970 yılma kalmış bulunuyor. Bu nok
tayı anlamak istiyorum, 1970 den önce genel ta
rım sayımı yapılacak mı? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOĞ-
LU (Devamla) — Bunun yapılması, 1963 yılın
da yapılması Hükümetçe alınacak bir kararla 
mümkün olabilir. Bunlar periyodiktir, buyurdu
ğunuz nokta 1960 da yapılacak olan sayımın ya
pamamasından, değil, tehirinden doğmuş bir hu
sustur. Bu sayımın tehir edilmesi sebeplerini, 
bütçe müzakerelerinden hatırlıyorum, mevcut is
tatistikçilerimizin böyle bir sayımı yapacak şekil
de personel ve teknik imkânlar bakımından mü
cehhez olmamalarıdır. Bu bakımdan bu kanunu 
teçhiz etmek lâzımdır. 

Bir noktayı daha arz edeyim. Devlet personel 
rejimi üzerinde çalışılırken neden münferit tek
liflerle geliniyor diye bir sual vâridolabilir. Dev
let Personel rejimi üzerinde çalışılmakta, fakat 
Devlet işlerinin durmasının tahammülü olsa idi 
böyle bir mülâhaza doğru olabilirdi. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı alınacak personele 
vereceği ücretler için hazırlanan personel rejimi 
belli olsun, Devlet Plânlama Teşkilâtını kuralım, 
ondan sonra düşünelim ve onların raporlarını 
bekliyelim dersek, en azından iki sene geri kal
mış olacaktık. Bu mevzuda İstatistik Umum Mü
dürlüğünün beklemiye tahammülü kalmamıştır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının umumi personel re
jimi kurulmuş dahi olsa, enstitünün bunun dışın
da, bâzı özelliklere sahibolması, ayrı bir ilmî hü
viyete tâbi tutulmasının zarureti aşikârdır. Kal
dı ki, bu kanunun klâsik personel rejiminin dışın
da tutulması lâzımdır. Takdir buyurulur ki, biz 
muvakkat bir eleman almıyoruz, muvakkat per
sonel de ealıştıiTnıyoruz, Plânlama Teşkilâtının 
sağlamış olduğu elâstiki hükümlerin onda birini 
dahi bu kanunda bulmaya imkân yoktur. Kanun
da, enstitü başkam, enstitü başkan yardımcısı, 
daire başkanları hiyerarşiye uygun değildir de-
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I nebilir. Muhtelif Devlet dairelerinde bu durum 

vardır. Biri enstitü başkanı, diğeri daire başka
nıdır. Genelkurmayda da böyledir. Genelkurmay
da iki başkan vardır. Birisi Birinci Başkan, di
ğeri İkinci Başkandır. Kuvvet Kumandanlıkla
rında da bu böyledir. Sonra Lojistik, İstihbarat 
gibi diğer bâzı başkanlıklar daha vardır. Fakat 
hepsinin bir daire başkanı vardır. Burada daire 
başkanının bulunması hiyerarşiyi bozacak bir şey 
değildir. Bir başkan ve iki enstitü başkan yar
dımcısı bulunacaktır. Bu bakımdan hiyerarşiyi 
bozacağına kaani değilim efendim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

i Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve 
kuruluşu hakkında Kanun 

! MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı bir «Dav-
| let İstatistik Enstitüsü» kurulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görev ve yetkileri 
MADDE 2. —• Devlet İstatistik Enstitüsünün 

j görevleri şunlardır : 
[ A) Memleketin ekonomik ve sosyal faaliyet-
j leri ile ilgili olarak; 
| a) Nüfus hareketleri ve sağlık. 

b) Eğitim ve kültür, 
c) Tarım, 

| d) İmalât, inşaat ve istihraç sanayii. 
e) Millî muhasebe, 

i f) Dış ticaret, 
j g) Fiyat, ticaret ve hizmet, 
İ h) İnsan gücü, iş, işçi ve ücret, 

i) İç ve dış nakliyat, 
i j) Maliye ve malî kurumlar, 
| k) Adalet, 

İstatistiklerini ve yukarda yazılı olanlar di-
î şmda kalan diğer her çeşit faaliyetlere ait ista-
| tistikleri düzenlemek, 
| B) İstatistikle ilgili olarak kamu müessese-

leri arasında koordinasyonu sağlamak ve istatis-
! tik standartlarını tesbit etmek, 
\ C) İstatistik analizleri ve etütleri yapmak, 
s D) Düzenlenen istatistikleri, ekonomik ve 
i sosyal konularda yapılan analiz ve etütleri yayın-
[ lamak, 
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E) Her yıl, memleketin çeşitli alanlardaki I 

durum ve faaliyetlerini kavrıyan ve özet tablola- I 
rını gösteren bir «İstatistik yıllığı» çıkarmak, I 

F) Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda genel I 
nüfus sayımı, sonu (0) ile biten yıllarda genel 
tarım sayımı ve sonu (1) ile biten yıllarda genel 
sanayi ve iş yerleri sayımı yapmak ve ayrıca Hü- I 
kümet tarafından ihtiyaç görülen diğer konular- i 
da her çeşit sayım ve anketleri yürütmek, I 

G) Genel sayım ve anketleri en kısa zaman
da sonuçlandırmak ve yayınlamak, I 

II) Kamu oyu araştırmaları yapan bilimsel 
kurumların çalışmalarına yardım etmek. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun efendim. 

HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) — 
Efendim; istatistikten maksat memleketin birçok 
gelir noktalarını temin ve tesbit etmek olduğu
na göre, 2 ııei maddenin (A) fıkrasında memle
ketin ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin istatis
tiğe tâbi tutulacağı ifade olunmaktadır. Fakat 
burada, Türkiye'nin istatistik! bakımdan birçok I 
işlere takaddüm eden hayvancılık mevzuu ele 
alınmamıştır. Tahmin ediyorum ki, bu «Ta
rım» tâbiri içinde mütalâa edilir, denecektir. 
Fakat, Türkiye hayvancılığının yıllardan beri 
«tarım» kelimesinin içinde eriyip gittiğini gör
mekteyiz. Yine burada «hayvancılık» tâbiri unu I 
tu'lmuş ve bu şekilde hayvancılığa hakiki bir yön I 
verilmiyecektir. I 

Müsaade buyurursanız, «tarım» kelimesin [ 
den önce veya sonra mutlaka «hayvancılık» keli 
meşinin ilâvesini arz ve teklif ediyorum. Bu hu
susta bir de takrir arz ediyorum. Kabulünü ri
ca ederim, I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ HALDUN 

MENTEŞOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; değerli arkadaşımızın I 
fikirlerine hürmet ediyoruz. Hayvancılığın bi
zim ekonomi politikamızdaki ehemmiyetini müd- I 
rikiz. Komisyonunuz bunu tarım mefhumu için- j 
de mütalâa etmiştir. Ayırmada fayda görüyor- I 
sanız, komisyon olarak biz de iştirak ediyoruz. I 
(Görüyoruz, görüyoruz sesleri) I 

BAŞKAN — Buyurun. I 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞ 

LU (Kayseri Milletvekili) — Efendim, mütehas I 
sis arkada.şlarm söylediği gibi tarım kelimesinin | 
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I içinde hayvancılık, balıkçılık ve saire gibi t arım -
I la ilgili çeşitli faaliyetler mündemiçtir. Hay-
I vaneıhk, ormancılık tarımın içine girer; hattâ 
I balıkçılık ve saire. Halen hayvancılıkla ilgili is-
I tatisdkler toplanmaya devanı ediliyor. Bu mad-
I de kurulacak şubelerin listesini teşkil etmiyor. 
I Hangi sahada istatistik toplanacak; «Yukarda 
i yazılı olanlar dışında kalan diğer her çeşit l'aa-
I liyetlere ait istatistikleri düzenlemek» diye biti-
I yor. Hattâ, burada tarım içine girmiyeeek bir 
I faaliyet sahası bahis mevzuu olsa, yarın zuhur 
I edecek başka bir faaliyet sahası olsa, konu yine 
I İstatistik Enstitüsünün vazifeleri arasında gö-
j rülecektir. Kanunda yazılı olan hallerde ista-
I tistıği yapılabilir. Mamafih takdir Yüksek Se-
I natonımdur. Yalnız şurasını arz edeyim ki, uz-
I manlar «başka memleketlerde tarım istatistiği 

denmektedir» demektedirler. Ancak şöyle olabi
lir : Tarım kelimesinden sonra «Hayvancılık v. s.» 

I şeklinde olursa belki daha vazıh olur. Mâruza-
I tim bundan ibarettir. 

BAŞKAN —• Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 

arkadaşlarını; Enstitü denilince, yeni buluşlarla 
veyahut da kendi mevzuunda yeni yeni dokü
manlarla çalışan ve istatistikler hazn-Jıyan bir 
camia hatıra gelir. 

I Arkadaşlarımızın hassasiyetlerine hak veririm. 
I Hakikaten, her şey Tarım kelimesinde toplaum-
I ca onun büyük kısımları maalesef unutuluyor. 
I Eğer, hayvancılık bu memlekette lazımsa, ki ben 
I lâzım olduğuna kaaniim, bu memlekette hayvaıı-
I cılığın daha büyük gelir sağlamasını arzu ediyor-
I sak, her yerde hayvancılıkla ilgili mütehassıs I a-
I ra yer vermek mecburiyetindeyiz, eğer bu mec

buriyeti hissetmez ve bu ihtisas uzmanlarını da 
yerinde kullanamazsak, hayvancılığın bugünkü 

I haliyle devam edeceği bir hakikattir. 
I Sayın Bakanın be37anları belki gayet yerin-
I dedir. Fakat, muhtelif branşları içine alması lâ-
I zııngelen İstatistik Enstitüsünde, hayvancılıkla 
| meşgul bir mütehassısın da bulunması çok yerin-
I de olur, kanaatindeyim. Aynı sahada ihtisas 
I yapmış bir insanın, onu kendisine gaye edinmiş 
I bir kimsenin o hususta istatistik hazırlaması baş-
I ka türlü olur. Ben kendilerine bir defa daha şi-
[ falıen arz etmiştim. Burada bir teklifimi daha 
I arz edeyim. Devlet Plânlama Dairesinde, bir 
I plân hazırlıyoruz. Fakat Plânlama Dairesinde 
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bir veteriner mütehassısı yoktur. Yani kadrolu 
elemanlardan üç tanesi ziraat profesörüdür. Bu
rada bir tane veteriner yoktur. Muhterem Ba
kan alâkadar olacaklarını vadettiler, ama olmadı. 

Şimdi yeni bir mevzu karşımıza gelmiş bulu
nuyor. Burada buna yer vermek doğru olur, ka
naatindeyim. Zaten arkadaşımın da hassasiyeti 
buradan geliyor. 

BAŞKAN — Bu mevzuda bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
İkinci maddeye (hayvancılık ve saire) keli

mesinin de ilâvesini de arz ederim. 
Balıkesir Balıkesir 

Kadri Öztaş Hasan Ali T ürker 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SEDAT 
ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, küçük bir 
mahzur doğacak. Biz encümende müzakere 
ederken tarımı kül halinde, hayvancılık dâhil 
olarak mütalâa ettik. Mütehassıslar da aynı 
şekilde mütalâa ediyor. Yüksek Senato tensip 
buyurursa, ve sair kaydının konulması şartiyle 
kabul ediyoruz. Tarım, hayvancılık ve saire 
denirse, yine kül halinde tarım faaliyeti içine 
alınmış olur. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı sa
dece hayvancılığın ilâve edilmesini mahzurlu 
görüyor. Eğer hayvancılık ilâve edilecekse 
«tarım, hayvancılık ve saire» olsun diyor. Ve 
saire kelimesinin ilâvesini istiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SEDAT 
ÇUMRALİ (Konya) — Aksi halele burada ayrı 
ayrı ormancılık, ipekçilik, balıkçılık gibi ta
rımla ilgili konuların hepsinin tasrih edilmesi 
lâzımdır. Kelime aynı kalırsa bütün bunları 
kapsamına almaktadır. 

BAŞKAN —- Gerek encümen, gerekse Hü
kümet, tarım hepsine şâmildir, diyorlar. 

Buyurun efendim. 
HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) — Efen

dim, tarım kelimesi, şöyle bakıldığı zaman, 
bütün kısımları içine alır gibi görünüyorsa da 
75 milyon hayvandan gıda bekliyen, millî ge
lir bekliyen, hayvancılık sanayii bekliyen bu 
memleket için bu mefhumu ve saire kelimesi
nin içine sıkıştırmak, kanaatimce pek yerinde 
olmaz. Ayrıca, uzmanlar bunu tarım kelimesi
nin içinde mütalâa etmekte imişler. Bu uz-
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manlar her halde hayvancılık uzmanları değil, 
tarım uzmanlarıdır. Ben tek bir hayvancılık 
uzmanı göremiyorum ki, hayvancılığı tarımın 
içinde mütalâa etsin. Eğer tarım uzmanları bu 
şekilde mütalâa ediyorlar ise, ona diyeceğim 
yok. Ama ben yine istirham ediyorum. Bu, 
«hayvancılık» kelimesinden bir şey çıkmaz, 
fakat bu memlekette yüzbinlerce hayvancı için, 
ve saire kelimesi yerine hayvancılık kelime
sini kullanalım. Şayet ve saire kelimesi mut
laka icabediyorsa bu «hayvancılık v. s.» şek
linde olsun. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SEDAT 

ÇUMRALİ (Konya) — Efendim; hayvancılığın 
memleketimiz iktisadiyatında haiz olduğu öne
mini belirten arkadaşımızın mütalâalarına biz 
de canü gönülden katılıyoruz. 

«Tarım» terimi altında ziraati kapsıyan 
bütün şubelerin dâhil bulunduğu kanaatiyle, 
umumi olarak bu «tarım» kelimesini koymuş 
bulunuyoruz. Arkadaşımıza şunu hatırlatmak 
isterim ki, «hayvancılık» denirse, o zaman 
diğer şubeleri tefrik etmiş bir duruma düşmüş 
olacağız. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUALLÂ AKARCA (Muğla) — Çok muh

terem arkadaşlarım; veteriner arkadaşlarımın 
hayvancılık mevzuunda gösterdikleri hassasi
yete elbette ki, hayvancılığın memleket çapın
da mühim rolü dolayısiyle, ben de iştirak et
mekteyim. «Tarım» kelimesinin ilmî mânası 
zooteknik yani hayvancılığı da içine almakta
dır. Bu itibarla, hayrancılık kelimesi ilâve 
edildiği takdirde, diğer arıcılık ve tavukçuluk 
ve saireyi de koymak lâzımgelecektir. Deniz 
ürünleri meselesi de vardır. Bunların hepsi 
tarımın içine giriyor. Tarım dendiği zaman 
hayvancılığı bunun dışında düşünmeye imkân 
yoktur. Tarım, hayvancılığı bizatihi içine al
maktadır. Burada tarım, hayvancılık ve saire 
denildiği takdirde, bunu kaleme alan rapor
törlerin hakikaten tarım bilgisinde kifayetli 
bilgiye sahibolmadıklarmı gösterir. Hayvancı
lık içinde olmıyan bir tarım tasavvur edilemez. 
Bu itibarla, Yüksek Senato istediği şekilde 
karar veröbilir, ben ayrıca hayvancılık kelime
sinin buraya konulmasını fuzuli görüyorum. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 
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BAŞKAN —- Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlü. 
H Ü S E Y İ N K A L P A K L I O Ü L U (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar; Veteriner arkadaşlarımız 
büyük 'bir dâvaya dokundular . O da sudur : İ ler 
kesee bilinen büyük bir hakikat vardır. Hayvan 
ve hayvancımız yok, fakat randıman düşük du
rumdadır . Bu konuda randımanın, düşük olduğu 
bir başka memleket yok. gibidir. Bu bakı nidan ar
kadaşlarımız işi teknik bak;nidan izah etmediler. 
Benim de bu mevzuda, malûmatım vardır. Ben
den evvel, konuşan, arkadaşların, veteriner olma
ları hasebiyle benden evvel, kendilerine söz dü
şerdi, konuştular. 

Bugün Türkiye ziraat inin millî gelir 'bakımın
dan ehemmiyeti aşikârdır. Buyuru ldu ki, bu zi
rai gelirler içinde de hayvancılık, ipekçilik, arı
cılık, tavukçuluk ve benzeri kısımlar vardır. Bu 
'hayvanların durumu Tavukçuluğa benzemez. 
Hayvanlar ın geliştirilmesi. beslenmesi mühim 
mevzulardır. Hayvaneıiiğin milli gelire dolayı-
siyle yapacağı yardımı azımsanacak, ehemmiyet 
verilmiyecek bir husus değildir. Arkadasın!iz bu 
nokta üzerinde durmakta haklıdırlar. I i ayvanla
r ın sayımı hususunun buraya girmesi lâzımdır. 
•Burada, «Zirai hayvancılık sayımı ve saire» şek
linde bir ifade ile veya başka bir ifade ile bunu 
belirtmenin ben de zaruretine kaani bulunuyo
rum. 

Hürmetler imle. 
B A Ş K A N — Takrir i tekrar okutuyorum. 
(Hasan Âli Türker ve arkadaşının takrir i tek

r a r okundu.) 

BAŞKAN — Takriri reylerinize arz ediyo
rum.. 

"KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ H A L D E N 
MENTEŞEOClLU (Muğla) — Efendim, bu mad
denin yeniden redaksiyonu gerekmektedir. Onun 
için maddeyi komisyona vermenizi rica ediyo
rum. 

BAŞKAN -— Maddeyi bu. esas dâhilinde yani 
hayvancılığa şâmil olacak bir f ıkranın eklenmesi 
suretiyle kabul edenler... Etmiyenlcr.. . Kabul 
edilmiştir. Encümen, yazılış t a r ım ı değiştirmek 
üzere maddeyi geri istiyor. Maddede tadi lât ol
d u ğ u için Anayasanın 02 nci maddesi gereğine;'. 
açık oyunuza sunmak mecburiyetindeyiz. Açık 
oyunuza sunuyorum. 

M A D D E 3. — Devlet. İstatistik Enst i tüsü, 
gerekli gördüğü bilgileri, her tür lü kamu ida-
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resi ve kurumlar ından, diğer gerçek ve tüzel, ki
şilerden doğrudan doğruya istemeye yetkilidir. 

Askerlik İşleriyle ilgili bilgilerin veya her 
hangi bir kamu idaresi veya- kurumundan iste
nilen başka, bilgilerin verilmesi mahzurlu görül
düğü takdirde, anlaşmazlığı Başbakan halleder. 

Kemlilerinden, bilgi istenilen her türlü kamu 
idare ve kurumlar ı ile diğer gerçek ve tüzel ki
şiler, bu bilgileri Devlet İstatistik Enst i tüsünün 
tâyin edeceği seki! ve süre içinde doğru olarak 
vermeye mecburdurlar . 

Knstitü, verilen bilgilerin doğruluğundan 
.şüphelendiği lakdirde, bu bilgilerin doğruluğunu 
araşt ı rmaya ve ilgililerden kanaat verici tal'süâ! 
işlemeye yetkilidir. 

BAŞKAN -• Madde hakkında süz ısliyen? 
Vok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Ktıuivenler... Kaini! edilmiştir. 

'MADDE 4. - - Enst i tü , istatistik, bilgilerinin 
en İleri metotlarla elde edilmesi, geliştirilmesi 
ve bu konudaki yayınlar ın mübadelesi hususun
da diğer memleketlerle \ e milletlerarası teşekkül
lerle temaslarda, bulunur ve is birliği yapar . 

'BAŞKAN —- Madde hakkında süz istiyen ar
kadaş var im ' Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabul, edenler... Ktıuiyeııler... Kabul edilmiştir. 

MADDE ö. - istatistik, teknik ve metodolo
jisinin geliştirilmesi ve yeter ve kalifiye perso 
T w ! ne! tenimi amacıv!e: -i e!,.-

a)' Enst i tü, görgü, bilgi ve ihtisaslarını g< 
istirmek gayesiyle vıırt ıcındcKi lam tır 

rumJarına veya, yal!»arıcı memleketlere eleman 
gönderebilir. 

b) Enst i tü , istatistik be İlgili personelin 
bilgisini ar t ı rmak ve memlekette istatistik kül
türünü. geliştirmek üzere prat ik ve teorik kurs
lar açabilir, millî ve milletlerarası istatistik eği
tim merkezi kurabil ir ve bu konuda milletler
arası teşekküller, yerli ve yabancı üniversiteler
le yakın bir iş birliği yapar . 

cî Enst i tü , uzun süreli eleman ihtiyacı için 
y u r t içinde ve dışında. Ensti tü hesabına burslu 
öğrenci okutabilir. 

d) Kurulacak istatistik eğitim merkeziıdu 
göıevleri, programı, eğitim, süreleri ve yetiştiri
lecek elemanlara verilecek diploma ile tanınacak 
hakkır, Devlet Isıatistik Enst i tüsünce hazırlanıl» 
Millî Eğitim. Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Ku
rulunca kabul edilecek yönetmeliklerle tesbit olu
nur. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar

kadaş var mı! Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Genel nüfus, genel tarım ve 
genel sanayi ve işyerleri sayımları dışında ge
rekli görülecek diğer sayımların tarihleri, il
gili Bakanlıkların da mütalâası alınarak ensti
tünün teklifi ve Başbakanlığın onayı ile tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Enstitü, sayımlardan önce 
deneme sayım ve anketleri yapabileceği gibi, 
sayımlarla birlikte ve iki sayım arasındaki 
devrede, kısmî sayımlar da yapabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var 1111? Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Enstitü, sayım ve anketlere j 
ait yönetmeliklerin hazırlanmasında ve cari is-

i tatistiklerin toplanmasında ilgili bakanlıklar, 
kamu idare ve kurumları ve özel müesseselerle 
iş birliğinde bulunabilir. i 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen | 
arkadaş var mı'? Maddeyi oylarınıza sunuyo- j 
mm. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- j 
mistir. 

MADDE 9. — îş birliğine ihtiyaç görülen ! 
sayım ve anketlerin hazırlanmasında Enstitü i 
Başkanının veya seçeceği bir zatın başkanlığın- < 
da, ilgili Bakanlıklar, daire ve kurumlar tem- j 
silcilerinden mürekkep bir Merkez Sayım Ko- j 
mitesi 'kurulabilir. Bu komite, enstitünün ça- ! 
lışmalarma istişari mahiyette yardımcı olur. j 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

MADDE 10. —- Sayım ve anketleri, Enstitü
nün tesbit edeceği esaslar dâhilinde hazırla
mak, yürütmek ve bu hususta gerekli bütün ted
birleri almak üzere, Enstitünün belirteceği il 
ve ilçelerde en büyük idare üstünün başkanlı
ğında bunların seçeceği üç. veya beş kişilik bi
rer sayım komitesi kurulur. Bu komitelerin ça
lışmalarından ve işlerin yönetmeliklere uygun 
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)larak yürütülmesinden en büyük idare üstleri 
ûrumludur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
ırkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

.MADDE 11. — Genel nüfus sayımlarında, 
okuryazar her vatandaş, geçerli bir özrü olma
dıkça sayım komiteleri ve bunların bulunmadı
ğı yerlerde o yerin en büyük idare üstü tara
fından verilecek nüfus sayım ve denetleme me
murluğu işini kabul etmek zorundadır. Diğer 
sayım ve anketlerde, başta ilgili bakanlıklar 
memurları olmak üzere, çeşitli bakanlıklar ve 
bunlara bağlı teşekküller memurlarından gere
ği kadarı, aynı makamlar tarafından görevlen
dirileceği gibi, yurttaşların yardımına da baş
vurulabilir. Sayım ve anketlerle ilgili işlerden 
istisnası gereken kimseler. Bakanlar Kurulu 
kararı ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Devlet istatistik Enstitüsü, 
savım ve anketlerin bütün memlekette aynı 
metotlar ve esaslar uvarmca yapılmasını sağ
lamak amaciyle, gerekli görülecek yerlerde, sa
yım memur Ve yöneticilerini yetiştirmek üze
re kurslar açmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul .edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — Sayım ve anketlerle ilgili 
işlerde, bu kanun gereğince görevlendirilecek
lere ödenecek ücretler, gündelikler veya soru 
kâğıdı başına verilecek ödenekler, mesai saat
leri içinde ve dışında çalıştırılacak .memurla
ra verilecek zaruri gider karşılıkları ile, her 
çeşit ödenekler ve Harcırah Kanunu dışında 
kalanlara verilecek yolluklar, Bakanlar Kurulu 
kararı ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 14. — Devlet İstatistik Enstitüsü 

Memurlarından olup, sayımların (hazırlık ve de
netleme işlerinde merkezleri dışında çalışanla
ra, Bakanlar Kurulu kararı ile her sayım için 
bir defaya mahsus olmak üzere, en çok üç ay-
lı'k tutarı nisbetinde fazla çalışma ücreti öde
nebilir. 

Birden fazla sayımda görev alanlara verile-
öek fazla çalışma ücreti, bir yıl içinde üç ay
lık tutarını geçemez. 

'.BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kuruluş 
MADDE 15. — Devlet istatistik Enstitüsü 

bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve aşağıdaki 
dairelerden meydana gelir : 

Tetkik ve Araştırına Dairesi Başkanlığı, 
Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanlığı, 
Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı, 
Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, 
İdari İşler Dairesi Başkanlığı, 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

arkadaş var mı? Maddeyi yükse'k oylarınıza 
sunuyorum. Kabul .edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'MADDE J6. — Enstitü Başkanı, enstitüyü 
idare ve kanunun enstitüye tevdi ettiği görev
lerin yapılmasını sağlamak ve kovuşturmakla 
ödevlidir. Başkan yardımcılarının, görev, yetki 
ve sorumluluklarını başkan tâyin eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yükse'k oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tetkik ve Araştırma Dairesi 
Başkanlığı, Sosyal Hesaplar, Etüt ve Analiz; 
Sayım, Anket ve örnekleme; Koordinasyon, 
Standart ve Eğitim İhtisas gruplarından 'mey
dana gelir. 

Görevleri; Enstitü tarafından yapılacak is
tatistiklerin ilmî ve teknik esaslarını hazırla
mak ve modern istatistik tekniğine .göre top
lanmasını sağlamak, yurt içinde istatistikle il
gili koordinasyonu temin ve standartları tes-
bit «tmek, sayım ve anketlerin ilmî hazırlıkla
rını, mevcut millî ve yabancı istatistiklerin in-
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celenmesi ve mukayesesi ile istatistik alanın
daki gelişmeleri takibederek gerekli etüt ve 
analizleri yapmak, eğitim çalışmalarını düzen
lemek ve programlarım hazırlamak ve en ileri 
istatistik metotlarının ve tekniğinin uygulan
ması imkânlarını sağlamaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yükse'k oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 18. -— Ekonomik İstatistikler Dai
resi Başkanlığı : 

Maliye, tarım, isanayi ve inşaat, dış ticaret, 
fiyat ve ticaret, çalışma, nakliyat, maden ve 
benzeri konulardaki istatistik bilgilerini derle
mek ve düzenlemek, genel tarım, sanayi ve iş 
yerleri sayımlarını, kısmi sayım ve anketleri, 
icra etmekle görevlidir. 

Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı 
Nüfus ve menken, millî eğitim, adalet tu

rizm ve .muhaceret, sağlık ve benzeri konular
daki istatistikleri derlemek ve düzenlemek, ge
nel nüfus .sayımlarını icra etmek, nüfus 'hare
ketleri, sağlık, kültür faaliyetleriyle ilgili her 
türlü kısmi sayını ve anketleri yapmakla gö
revlidir. 

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı 
Derlenen bilgilerin istatistik ma'kinaları ile 

tasnifini, her türlü teksir ve dizgi işlerinin ic
rasını, sayım ve anketlerin kodlama işlemleri
nin ifasını, hazırlanan bülten, kitap, broşür ve 
çeşitli yayınların yayınlanmasını, her türlü is
tatistik makin a ve araçlarının tamir ve 'bakı
mını temin etmekle görevlidir. 

İdari İşler Dairesi Başkanlığı 
Enstitü personelinin devamlı eğitimi ve Ens

titünün yazı, zat, evrak, arşiv, bütçe ve mas
raf, levazım ve ayniyat işlerini yürütmekle gö
revlidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurun, efendim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Efendim, 
ilgili maddesinde, «tarım» kelimesinden sonra, 
«havvancılık» kelimesi konduğuna göre, buna 
mütenazır olarak burada da, «tarım» kelimesin
den sonra «hayvancılık» kelimesinin konması 
lâzımdır» 
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BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, bu tarım maddesine, pa
rantez içinde (hayvancılık ve benzeri faaliyet
ler dâhil) ibaresini aldığımız için bu şümullü 
bir tâbirdir. Binaenaleyh, arkadaşımızın ifade 
etmek istediği hususu da ihtiva etmektedir. 
Zannederim ki, bu tâbir kendilerini tatmin eder. 

BAŞKAN — Bir tadil teklifi olmadığı için 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 3656 sayılı Kanunda bu ka
nunun eklerine bağlı (1) sayılı cetvellerin ista
tistik Umum Müdürlüğü kısmında yazılı kad
rolar çıkarılmış, yerine ilişik (1) sayılı cetvel
deki kadrolar eklenmiştir. 

Bu kadrolardan Devlet istatistik Enstitüsü 
Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan 
Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan 
yardımcıları, istatistik uzmanları, istatistik 
uzman yardımcıları ve ihtisas şubesi müdürleri 
kadrolarına yapılacak tâyinler 3656 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesine tâbidir. 

Bu kadrolara aşağıdaki nitelikleri haiz olan
lar 32 nci madde gereğince hazırlanacak yönet
melik ile tesbit olunan esaslara göre tâyin edi
lirler. 

a) Yüksek öğrenimini tamamlamış olmak, 
b) Bilimsel incelemelere yarıyacak diller

den birine hakkiyle vâkıf bulunmak, 
c) Ista'tistik alanında tecrübe veya ihtisası 

bulunmak. 
Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü 

Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan 
Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan 
Yardımcıları, istatistik uzmanları, istatistik uz
man yardımcıları ile ihtisas şubesi müdürleri 
kadrolarını işgal edenlere, müktesep maaş dere
celerine bakılmaksızın ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı miktarlarda tahsisat verilir. 

Bu kadrolara tâyin edilenlerden yıllık izin
lerini kullananlarla, yurt içi ve yurt dışına ge
çici bir görevle gönderilenler hariç, görevleri 
başında bulunmıyanlara görevlerinden ayrı bu
lundukları sürece tahsisat verilmez. 

Hastalık sebebi ile görevi başına gelemiyen-
lere, bu yüzden görevlerine devam etmedikleri 
günlerin toplamı bir yılda altmış günü geçme
mek kaydı ile bu tahsisat ödenir. 

B 3.5.1962 0 : 1 
Tahsisatla ilgili diğer hususlarda 5017 sayılı 

Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanır. 
BAŞKAN — Efendim, bu madde tadil gör

müştür. Tadil gördüğü için Anayasa mucibince 
cetvelleriyle birlikte açık oyunuza arz ediyorum. 

MADDE 20. — Devlet istatistik Enstitüsü 
Başkam, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan yar
dımcıları, Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanı, 
Başbakanın (veya görevlendireceği Devlet Baka
nının) inhası ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile, 
uzmanlar, uzman yardımcıları, daire başkanları, 
daire başkan yardımcıları ve şube müdürleri bu 
husustaki yönetmelikte yazılı şartları haiz bulun
mak kaydiyle, Devlet istatistik Enstitüsü Baş
kanının inhası ve Başbakanın (veya görevlendi
receği Devlet Bakanının) tasvibi ile, diğer me
mur ve müstahdemler Devlet istatistik Enstitü
sü Başkanı tarafından tâyin edilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasnif, teksir ve matbaa, ba
kım ve tamir işlerinde fiilen makina başında ça
lışanlara, aylıklarının dörtte birine kadar maki
na zammı verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanunda sayılı görevler, 
enstitü memurlarının asli görevleri olup, kendi
lerine Devlet istatistik Enstitüsü Başkanı tara
fından ek olarak verilecek görevlerin ifası da 
mecburidir. Başkan, gerekirse her hangi bir me
muru dilediği görevde çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Enstitü, gerektiği takdirde 
Ankara dışında muvakkat ve daimî bürolar ku
rabilir veya mahallî muhabirler istihdam edebi
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 24. — inzibat Komisyonu, Devlet 
istatistik Enstitüsü Başkanı veya görevlendire
ceği Devlet istatistik Enstitüsü Başkan yardım
cılarından birinin Başkanlığında Devlet İstatis
tik Enstitüsü Başkanının daire başkanı veya şu-
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be müdürleri arasından seçeceği dört üyeden 
meydana gelir ve Memurlar Kanununun inzibat 
işlerine ait hükümlerine göre karar verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz îstiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 25. — Devlet İstatistik Enstitüsü
nün, Devlet ve memleket ihtiyaçlarını en iyi bir 
şekilde karşılaması için yapılması lâzımgelen 
çalışmalar konusunda, danışma kurulu vazife
sini görmek üzere en az iki yılda bir defa, Yük
sek İstatistik Şûrası toplanır. 

Bu Şûraya. Bakanlıklar ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtı müsteşarları. Yüksek Murakabe Heyeti 
Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, 
Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları, Dev
let Istatisitk Enstitüsü Başkanının seçeceği iki 
uzman, Devlet Plânlama Teşkilâtı Daire Baş
kanları, üniversite ve yüksek okulların istatis
tik ve demografi öğretimi ile uğraşan öğretim 
üyeleri, Türkiye ticaret odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği "Umumi Kâtibi ve bu 
Birliğin seçeceği üç üye. Ziraat Odaları Birli
ğinden seçilecek bir üye, Türkiye Bankalar Bir
liği Genel Sekreteri ve Başbakanlıkça istatistik 
işleri ile ilgili olmaları yönünden seçilecek on 
üye katılır. 

BAŞKAN — Bu madde değiştirilmiştir. 
Acık oyunuza arz edilmiştir. 

Yasaklılık hükümleri 
MADDE 26. — Türkiye'de istatistik toplama 

görevi Devlet istatistik Enstitüsüne aittir. Ge
nel bütçeye dâhil daireler ancak kendi ihtiyaç
ları için istatistik! malûmat derleyebilirler. Bu 
dairelerin kendi ihtiyaçları için fakat kendi ku
ruluşları dışından istatistikî malûmat derleye-
bilmeleri, Devlet İstatistik Enstitüsünün muva
fık mütalâa vermesine ve Başbakanın iznine bağ
lıdır. 

Bu daireler kendi kuruluşları içinden veya 
dışından derlemiş oldukları malûmatı kendi 
kuruluşları dışında kullanmak veya neşretmek 
için Devlet İstatistik Enstitüsünün muvafakati
ni alırlar. 

Katma bütçeli daireler, İktisadi Devlet Te
şekkülleri, özel idareler ve belediyelerle bunlara 
bağlı teşekküller ve özel kanunlarla kurulu ku
rumlar yalnız kendi ihtiyaçları için gerekli ista-

58 3.5.1982 O : 1 
I tistik bilgilerini toplayabilirler. Ancak, bu bil

gilerin toplanması için kullanılacak formüller, 
soru kâğıdı ve sair belgelerin hazırlanması ve bu 
belgelerin bir defadan fazla kullanılmasında ve 
toplanan bilgilerin yayınlanmasında Devlet 
İstatistik Enstitüsünün muvafakatini almaları 

I şarttır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Enstitü, toplanan istatistik 
bilgilerinden kişisel ve Özel niteliklte bulunanla
rı, resmî veya özel her hangi bir makama ver
mekten veya açıklamak ve yayınlamaktan yasak-

j lıdır. Bıı bilgileri toplıyan ve düzenliyen me-
I m urlar dahi, kesin bir saki ılık göstermeye mec

burdurlar. 
Kişisel, ve öze! nitelikte olmasa, dahi, Devlet 

] İstatistik Enstitüsünce toplanan istatistik bilgi -
I I eri yayınlanmadan Önce, Devlet İstatistik Ens-
j ütüsü. Başkam dışında hiçbir görevli her hangi 

bir şahsa veya makama veremez. 
Bu bilgiler istatistik amaçları dışında kulla

nılamaz ve sübut vasıtası olamaz. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

| Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cezai hükümler 
MADDE 28. — Bu kanunda belirtilen hiz

metlerin yapılmasında savsaklama ve kusuru gö
rülen memur ve hizmetliler Ceza Kanununun 
230 ncu maddesine göre cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 29. — 27 nci maddede yazılı yasak
lara, aykırı hareket eden memur ve hizmetliler 
onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası 
ve elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılır. Tekerrürü halinde veri
lecek ceza evvelce verilen cezanın iki katından 
az olamaz. Her iki halde de doğan zarar ve ziyan 
ödettirilir. 

BAŞKAN — Bu madde de açık oyunuza arz 
edilmiştir. 

j MADDE 30. — İstenilen bilgileri belirli süre 

!
içinde veya doğru olarak veya gerektiği şekilde, 
geçerli bir özrü olmaksızın vermiyen resmî veya 
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özel sektöre dâhil şahıslarla, şirket veya kurıuv)-
larm müdür veya temsilcileri bir haftadan iki aya 
kadar hafif hapis cezası ve iki yüz J İraya kadar 
harfif para cezası ile cezalandırılırlar. Tekerrürü 
halinde bu cezalar evvelce verilenlerin iki katın
dan aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenY... 
Yok. 

Madde açık oyunuza sunulmuştur. 

MADDE 31. — Nüfus sayımlarında geçerli 
bir özre dayanmaksızın sayım ve kontrol memur
luğu görevini yapmaktan kaçınanlara elli liradan 
iki yüz liraya kadar ve sayım işleri hakkında les-
bit olunan esaslara aykırı hareket edenlere veya 
sorulara cevap verrniyenlere yahut bilerek ger
çeğe aykırı cevap verenlere yüz liradan beşyüz 
liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

Tarım sayımı ve anketlerindeki Korulara, 
belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayan
maksızın cevap vcrm iyeni ere veya bilerek ger
çeğe aykırı cevap verenlere, yüzelli liradan beş
yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolumır. 

Sanayi ve iş yerleri sayım ve anketleri ile, di
ğer her çeşit sayım ve anketlerdeki sorulara, belli 
edilen süre içinde, geçerli bir özre dayanmaksı
zın. cevap vermiyen veyahut bileri1]; gerçeğe ay
kırı cevap veren gerçek ve tüzel kişilre, iki yüz 
elli liradan bin liraya kadar hafif para cezası 
ve bu gerçek veya tüzel kişilerin işlemlerini fii
len yöneten sorumlu müdür veya mennulanua 
bir haftadan iki aya kadar hafif hapis cezası 
verilir. Tekerrürü halinde verilecek ceza evvelce 
verilenlerin iki katından aşağı olmaz. 29 ve 30 
ncu maddelerde bu maddede cezaları belirtilmiş 
olan suçlara ait dâvalar sulh ceza rnahkcmehı in
de görülür. 

Tüzel kişiler hakkında verilecek para cezaları, 
Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki 
Kanun hükümleri uyarınca tahsil olunur. 

Genel sayımlar ile diğer sayımlar ve anket
lerde görevlendirilmek üzere yetiştirme, kursla
rına katılan kimseler, görevlerini geçerli bir özre 
dayanmaksızın yapmaktan kaçındıkları takdirde 
yetiştirilmeleri için yapılan giderler kendilerine 
ödettirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Madde 

metninde; «Âmme alacaklarının tahsili usulü 
hakkındaki Kanun» denmektedir. Bir tabı ha

fi : 58 S . 5 .1962 O : 1 
tası vardır «Âmme alacakları tahsili usulü.» 
olacakeır. 

BAŞKAN — Tabı hatasıdır. Açık oyunuza 
suuulucaktır. 

Çeşitli hükümler 
\LADDE 32. — Bu kanunun uygulanması ile 

ilgili hususlar, yönetmeliklerle düzenlenir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 

Yok. Maddeyi reylerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul ctnıiyenler... Madre kabul edil
miştir. 

MADDE 33. — 1 Şubat 1930 tarih ve 1554 
sayılı İstatistik Umum Müdürlüğünün salâhiyet 
vo vazifeleri hakkında Kanun, 

20 Mayıs 1933 tarih ve 2203 sayılı İstatistik 
Umum Müdürlüğünün teşkilâtı hakkında Kanun, 

15 Mayış 1939 tarih ve 3604 sayılı İstatistik 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 2203 sa
yılı Kanuna bağlı (B) cetvelinde bâzı tadilât ya
nılması hakkında Kanun, 

23 Mart 1950 tarih ve 5622 sayılı Sayımlar 
Kanunu. 

23 Mart 1950 tarih ve 5629 sayılı, 1554 sayılı 
Kanuna iki madde eklenmesi hakkında Kanun 
ve 15 Nisan 1955 tarih ve 6534 sayılı, 5622 sayılı 
Sayımlar Kanununun 1, 10, 11 nci maddelerinin 
tadili hakkındaki Kanun ile, 

Diğer kanunların bu kanuna aykırı hüküm
leri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Buyurun Menteşeoğlu. 

HALDUN MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, 33 neü madde
nin son fıkrasının şu şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif, ediyorum : 

«23 . 2 .1961 tarih ve 248 sayılı Kanunla, 
9 . 8 . 1961 tarih ve 345 sayılı Kanun hükümleri 
saklı kalmak üzere diğer kanunların bu ka
nuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır.» 

Sebebi arkadaşlar; biraz evvel kabul etti
ğiniz bir madde metnine göre sayımlar sonu 
sıfır ve bir olan yıllarda yapılmaktadır. Sa
nayi ve tarım sayımı yapılmamıştır. Bu ka
nunlar sanayi ve tarım sayımlarının yapılacağı 
günleri ve yılları tesbit etmiştir. Biri 1963, 
öbürü 1964 te yapılacaktır. Binaenaleyh bu ka
nunların bu hükmünün mer'î kalmasında fayda 
olacağı aşikâr olduğu için arz ve teklif ediyo
rum. 
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BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
33 neü maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Sözcü 

Reis Muğla 

Sedat Çumralı Haldun Menteşeoğlu 
23 . 2 .1961 tarih ve 248 sayılı kanun ile 

9 .8 .1961 tarih ve 345 sayılı Kanun hükümleri 
saklı olmak üzere diğer kanunların bu kanu
na aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Yalnız son 
fıkrasının. 

BAŞKAN — 33 neü maddenin son fıkrasını, 
okunduğu veçhile... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Komis
yon müsaade ederse, redaksiyon bakımından 
bir teklifim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — «1 Şubat 

1930 tarih, 1554 sayılı» diyor. «1 Şubat 1930 
tarih ve falan sayılı» denmek suretiyle mütaa-
kıp kısımlar da aynı şekilde tashih edilmek 
kaydiyle «tarihli ve sayılı» demek suretiyle 
redaksiyon bakımından daha iyi bir yola gi
dilmiş olacağı kanaatindeyim. Bunu arz edi
yorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALDUN MENTE
ŞEOĞLU (Muğla) — Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — O halde mesele yok. Evvelâ, 
bu maddenin son fıkrasına ait teklifi reyleri
nize arz ediyorum. Maddenin son fıkrasının 
bu şekilde tadilini kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu da açık oylarınıza arz edilecektir. Ko
misyon redaksiyonu yapacaktır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte istatistik Genel Müdürlü
ğünde çalışan memurlar, kazanılmış hakları sak
lı tutulmak kaydı ile bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveldeki kadrolara yeniden tâyin edilirler. 

Yeni tâyinler yapılıncaya kadar, bu memur
ların almakta oldukları aylıklarının ödenmesine 
devam olunur. Yeni tâyinler yapıldığı tarihte ge
çici görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebeplerle 
görevi başında bulunmıyanlardan işe başlama 
kaydı aranmaz. 

58 3.5.1982 O : 1 
j BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi açık oyunuza arz ediyorum. 
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte, İstatistik Genel Müdürlü
ğünde çalışan memur ve hizmetlilerden : 

19 ncu maddedeki nitelikleri haiz bulunanlar 
bu maddede tâyinleri 3656 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine tâbi olduğu belirtilen kadrolara tâyin 
edilebilirler. 

19 ncu maddedeki nitelikleri haiz bulunmasa-
lar dahi, halen tecrübe, hizmet ve ihtisaslarından 
fiilen istifade edilmekte olanların mezkûr kadro
lardan ancak ihtisas şube müdürlüğü kadroları
na tâyinleri caizdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi açık oyunuza arz ediyorum. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — İstatistik Genel Mü
dürlüğünde Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveli 
kadrolarında halen istihdam edilenlerden, Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca maaşlı memu
riyet kadrolarına geçirilmeleri uygun görülenle
re, 3656 sayılı Kanunun 3 neü maddesi hükmü 
gereğince girebilecekleri dereceye bu kadrolarda 
geçen hizmet sürelerinin her üç yılı için bir de
rece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece 
maaşı verilebilir. 

Ancak, bu gibilere verilecek maaş, tâyin edile
cekleri memuriyetin kadro maaşına geçemiyeceği 
gibi, halen (D) cetvelinde almakta oldukları üc
retten de fazla olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi açık oyunuza arz ediyorum. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanun gereğince 
verilecek aylık ve tahsisat 1962 bütçe yılı zarfm-

j da İstatistik Genel Müdürlüğü merkez memurları 
maaşı ve hizmetliler ücreti tertibinden ödenir. 

I Bu kanunun 13 neü maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler için 1962 Bütçe Kanununa bağlı (R) 

I işaretli cetvelin İstatistik Genel Müdürlüğü kıs-
I mmdaki 417 nci bölüm uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
I Maddeyi açık oyunuza arz ediyorum. 

MADDE 34. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize sunuyorum : Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Bu kanunun hükümlerini 
I Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi reylerinize sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında leh ve 
aleyhte konuşacak olan var mı? Yok. 

Açık oya sunulan maddelerin oylama tasnifi 
yapılmaktadır. Neticesini şimdi arz edeceğim. Bu 
arada; oylama neticeleninceye kadar bir şey arz 
edeceğim : önümüzdeki Çarşamba günü, yani 9 
Mayıs 1962 Çarşamba günü, Senatoca Anayasa 
Mahkemesi üyelikleri için seçim yapılacaktır. 
(Ne gün sesleri) 

9 Mayıs Çarşamba günü saat : 15,00 te. 
CENAP AKSU (Maraş) — Reis Bey, Çar

şamba günü bizim mûtat toplantı günümüz de
ğildir. 

BAŞKAN — (Devamla) — Sizler de muvafa
kat ederseniz Divanın tensibi böyledir. Bayram
dan sonraya bırakırsınız yetişmiyecektir. Salı 
günü genel görüşmelere, karar verdiniz. Şimdi 
Çarşamba günü toplanılması hakkında reylerini
ze müracaat edeceğim. Çarşamba günü seçimin 
yapılmasını kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

58 3.5 .1932 O : 1 
I Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki 

ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının açık 
oya sunulan maddelerine verilen oyların sonu
cunu arz ediyorum : 

İkinci madde için 88 oy verilmiştir, 76 kabul 
10 ret, iki çekinser vardır. 

19 ncu maddenin oylamasına 76 arkadaş işti
rak etmiştir. 72 kabul, 1 ret, 3 çekinser vardır. 

25 nci maddenin oylamasına 83 arkadaş katıl
mıştır. 77 kabul, 1 ret, 5 çekinser vardır. 

29 ncu maddeye 78 oy verilmiştir, 73 ü kabul, 
1 ret, 4 çekinserdir. 

30 ncu madde için 72 oy kullanılmıştır, 70 ka
bul, 2 çekinser vardır. 

31 nci maddeye 71 arkadaş oy vermiştir, 68 i 
kabul, 3 çekinserdir. 

Bu duruma göre açık oya sunulan bütün mad
delerde salt çoğunluk sağlanamadığı cihetle bun
lar, ve halen oylarınıza sunulmıyan 33 ncü mad
de ile geçici maddeler gelecek Birleşimde tekrar 
oyunuza sunulacaktır. 

7 Mayıs 1962 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 17,30 
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5. — DÜZELTÎŞLER 

Devlet İstatistik Enstitüsü görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısına ait Cumhuriyet 

Senatosu S. Sayısı: 56 basmayazıda 

fi] Sayılı cetvelde 

Sayfa . Sütun Satır Yanlış Doğru 

14 — 11 

14 1 12 

14 2 12 

14 t 13 

14 i lfi 

15 — 5 
15 7 
15 — S 

15 ~~ 9 

Memuriyetin 
D. nev'i Aded Maaş 

Memuriyetin 
D. nev'i Aded Maaş 

«Devlet İstatistik Enstitüsü 
kuruluşu» ibaresi silinecek 
2 Devle İstatistik 

[2] Sayılı cetvelde 
2 İstatistik Uzmanı 1 1 500 800 
3 Daire Başkanı (Uzman) 
4 » Başkan Yardımcısı 

(Uzman) 
4 , İhtisas Şubesi Müdürü 

(Uzman) 

[1] sayılı cetvel ilâvesinin altı
na şu başlık konacaktır : 

Devlet İstatistik Enstitüsü 
kuruluşu 

Memuriyetin 
D. nev'i Aded Tutarı 

Memuriyetin 
D. nev'i Aded Tutarı 

2 İstatistik Uzmanı 10 l 750 800 
3 Daire Başkanı 
4 ı> Başkan Yardımcısı 

4 İhtisas Şubesi Müdürü 

2 Devlet İstatistik 

ı -< tSgf~*~—~-4« - -
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Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının 2 nci 

maddesine kabul oyu verenler 

TABİÎ ÜYELER 
Sıtkı Ulay 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevi'ik Kara-
sapan 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkııoan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri Üztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

186 
88 
76 
10 

2 
96 

2 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Âli Altsoy 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rjfat öztürkçine 
Sabahattin Tanman 
Bere. Turan 

İZMİR 
îzzet Birant 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineklî 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A, Bahattin Özbek 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
thsarı Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Köksai 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Ccmaletfcin Bulak 
Fethi Tevetoğiıı 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Hulusi Söyiemezoğlıı 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coş'kunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açı kalın 
Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Kâzım Or'bay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

625 — 
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TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
'Sefahattin O'/.aüv 

ANKARA 
Rifat Etker 

[Reddedenler] 
Mansur Ulusoy 

NÎĞDE 
izzet Oener 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

O. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

[Çekinserler] 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
VAN 

Faruk Işık 

TABİÎ ÜYELER 
Ekıem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş (1.) 
Mehmet Şükran Üzkay.ı 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancı oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren (î.) 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 
Osman Alişiroğlu 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
flamdi Oğuzbeyoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Ge'boloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan 
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ilalit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 
(î) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan TTamit Tigrel 
(Baş. V.)1 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
liasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli (î. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GİRESUN 
Mehmet izmen 

GÜMÜŞANE 
[alit Zarbun 

HATAY 
•nbahattin Adalı 

Vehbi Aksoy (1.) 
İÇEL 

'avit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
şevket Akyürek 
Methi Başak 
Vurullah Esat Sümer 

(t) 
zül Şahinpriray 

İZMİR 
)mer Lûtfi Uozcalı 

Nevzat özerdemli 
KARS 

Srn Atalay (Baş. V.) 
.viehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (I.) 
Lûtfi Tokoglu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkul 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuiunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskeııder 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapan] ı 
Kâzını Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten (1.) 
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TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu (B.) 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan (B.) 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıner 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu (B.) 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 

Yekûn 2 
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Devlet tstatistik Enstitüsü görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının 19 ncu 

maddesine verilen oyların neticesi 

(Salt yoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler : 76 

Kabul edenler : 72 
Reddedenler i 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : î 08 

Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelıioğlu 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz lııce-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

ANKARA 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçnoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Malimi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Oavsı Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Oelil Gevherioğlu 
rjthem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Sabahattin Tanman 
Bere, Tıırmn 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Kmiın Açar 
>rhan Sücrsan 

Mefik Ulusoy 
MARAŞ 

Nedim Evliya 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğiu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağn 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zekî Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

Cahit Tokgöz 
SİİRT 

Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
7/iya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Botil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Vusul: Dorııirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artnkınae 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Hu ver Akoğlıı 
Hsat Çağa 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
NTecati Özdeniz 
Nevzat SengnJ 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 

• 

TABÎÎ ÜYE 
Mabattın özgür 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

[Çekinserler] 
TUNCELÎ 

Mehmet Ali Demir 
FAN 

Panik Işık 

[Oya katılmıyanlar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Aemıer 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
•Suphi Gürsoytrak 
ICadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Fahri özdü ek 
Mehmet özgüneş (I.) 
Mehmet Şükran özkay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Rıtsim Hancı oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren (î.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiro^lu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğiu 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Kikret Turhangil 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
ı tasan ALİ Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Haliit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zoki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
'el âl Er tuğ 
î-asim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli (I. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Maci Toros 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

ÎSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
i-Vthı Başak 
Nurullah Esat Sümer 
(1.) 
Özel Şahingiray 

ÎZMÎR 
tzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozeali 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad iiayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş (î.) 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A, Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluııay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdiilkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 
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SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rıfat öçten (1.) 

C. Senatosu B : 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
licşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakur 

58 3.5.1982 O : 1 
YOZGAT 

Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan (Bakan) 
Tevfik inci 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu (B.) 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 

Yekûn 2 
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Devlet İstatistik Enstitüsü görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının 25 nci 

maddesine verilen oyların neticesi 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

üye sayısı 186 
Oy verenler : 83 

Kabul edenler 77 
Reddedenler l 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıyanlar : 101 
Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
TABÎI ÜYELER 

Suphi Karaman 
S-tkı Ulay 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancı oğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Rıfat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuoan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğla 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
S i m Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Â l Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkcine 
Sabahattin Tanınan 
Bere Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğln 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 
l fal dun Mentoşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil. 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşjkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 
MUŞ 

ihsan Akpolat 

[Çekinserler] 
TABİİ ÜYE 

Selâhattin özgür 

BURSA 

Cahit Ortaç 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

[Oya katılmıyanlar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
liel'et Aksuyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eninnullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Cürsoytrak 
Katlıi Kaplan 
Kâ m i 1 Karavelioğlu 
(î. Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş (î.) 
Mehmet Şükran Ö/.kay; 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇl-
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem-
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren (1.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Pikret Turhangil 

BALIKESİR 
Haindi Oguzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BlTLtS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Ot.an 

BURSA 
ihsan Sabri Çağ'layan-
gîl 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ilalât Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLÎ 
Cahit Akyar (B.) 

Mehmet Emin Durul 
(D 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Ha mit Tigrel 
(Baş. V.) 

EDİRNE 
Tahsin lîanguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli (1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy (I.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 
özel Şahingiray 

IZMlR 
izzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Ilayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (I.) 
Lûtfi Tokoülıı 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 
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NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİNOP 
Suphi Batur 

O. Senatosu 
SİVAS 

Rifat öçten (1.) 

TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloğlu 

B : 58 3.5.1962 O : 1 
URFA 

Esat Mahmut Karakun 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan (B.) 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu (B.) 
Ragıp Uner 
Burhanettin Uluç 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 2 



O. Senatosu B : 58 3.5.1962 O : 1 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasansının 29 ncu 

maddesine verilen oyların neticesi 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 

TABU ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Eifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğhc 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzmıhasarijoğhı 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler ; 78 

Kabul edenler : 73 
Reddedenler : ı 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar 106 

Açık üyelikler 2 

[Kabul 
BURSA 

Oaihii Ortaç 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsaiı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanaian 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Örhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
liifat öztürkçime 
Sabahattin Tanınan 
Bere Turan 

IZMÎR 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

edenler] 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumra! 1 
Mustafa Dinekli 
Muaımmer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik lî'lusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Mualîâ Akarca 
Haldim Menteşeoğhı 

NİĞDE 
lüzp-t 0 ener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RlZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
(\"j u al ettin Bula k 
Feth? Tevetoöhi 

Cahit Tokgöz 
SÎIRT 

Lâtif Aykut 
SİVAS 

Ahmet Çekeımıoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Bemirdağ 

URFA 
Vaısıö Gerger 

UŞAK 
K nm\ 1 Ooskunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Kâzım Ortay 
Necati özdeniz 
Nevzat Senge! 
Âdil Ünlü 
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O. Senatosu B : 58 3,5.1962 O : 1 

[Reddedenler] 
TEKİRDAĞ 

Selâmi Üren 

TABÎÎ ÜYE 
Selâhattin özgür 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

[Çekinserler] 
TUNCELİ 

Mehmet AH Demiv 
VAN 

Panik Işıik 

[Oya katılmıy anlar] 
TABU ÜYELEE 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelefbi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş (I.) 
Mehmet Şükran özkay-
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuieı* 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Rasiım Haneıoğlu 
Celâl Te.vfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren (î.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Sabit Koeabeyoğin 
ANTALYA 

Mustafa üzer 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Göboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
îhsa.n Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Girav 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli (1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Naci Toro'S 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy (1.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
(D 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcaiı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerde'mii 

KARS 
Sırr Atalay (Baş. V.) 
Me'hmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özde^ (1.) 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun (Baş
kan V.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapa-nilı 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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C. Senatosu B : 58 3.5 .1962 O : 1 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu (B.) 
Kesat Zaloglu 

UBPA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetıntaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan (B.) 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu (B.) 
Ragıp Üner 
Bui'hanettdın Uluç 

[Açık üyelikler] 
tstanbul 
Samsun 

: 1 
: 1 

Yektin 2 

\>m<i 



C. Senatosu B : 58 3.5.1962 O : 1 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının 30 ncu 

maddesine verilen oyların neticesi 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Rıfat Etker 
îbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

186 
72 
70 

0 
2 

112 
2 

[Kabul edenler] 
i Alâeddin Çetin , KIRKLARELİ 

ERZİNCAN 
Fehmi lîaysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

' ESKİŞEHİR' 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Rit'a't Öatürkçdıne 
Sabahattin Tanınan 
Rerç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Ahmet Naci Arı 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 
KONYA 

Sedat Çumıralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Uiusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağu.n 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

SAMSUN 
Cemalettam Bulak 

[Çekinserler] 
TABİÎ ÜYE 

Selâhattin özgür 
TEKİRDAĞ 

Selâma Üren 

i Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekenuoğlıı 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf De-mirdağ 

URFA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Oosjkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Eınanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Köksai 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş (I.) 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
GENEL OYLA SEÇÎ-

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri. Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren (I.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangii 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gefooloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Oağiayan-
(T İ l 
m1L 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
CaJhit Ortaç 

ÇANAKKALE 
lialit Sarıknva 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 
ihsan Hâmit Tigrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli (1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy (1.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğiu 
Nurullah Esat Sümer 
(I.) 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
tzzet Birant 
Ömer Lûti'i Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Melhmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (î.) 
Lûtfi Tok oğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeiki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu. 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten (1.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakui't 

VAN 
Faruk Işıık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan (B.) 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydıner 
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C. Senatosu 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

B :58 3.5.1962 0 : 1 
Sahir Kurutluoğlu (B.) 
Ragıp Uner 

Necati özdeniz 
Burhanettin Ulu»* 

[Açık üyelikler] 
istanbul : 1 
Samsun : 1 

Yekûn 2 



C. Senatosu B : 58 3.5.1962 O : 1 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının 31 nci 

maddesine verilen oyların neticesi 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 

ANKARA 
Rıfat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri 'Topçuoglu 

BOLU 
Rahmi Ankan 

Üye sayısı : 186 
Oy verenler : 71 

Kabul edenler : ö8 
Reddedenler : o 
Çekiuserler : 3 

Oya katılmıyaıılar : 113 
Açık üyelikler : 2 

I Kabul edenler] 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

ERZİNCAN 
İletimi lîaysoy 

ERZURUM 
Halimi Sanalau 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Mehmet iznıen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Adil Türkoğlu 

İSTANBUL 
liifat Öztürkei'iıe 
kabahattin Tanınan 
l>erç Turan 

İZMİR 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut (!ölc 

KAYSERİ 
j Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Kın iri Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulu soy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun M<!ih'st>oğIu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Ata-sağu 

NİĞDE 
izzet («ener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal. 
Zeki Kumnılu 

SAMSUN 
Cem a i ettin S'ulak 

l'elhi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahuıcr Çokemoğlu 
Ziya Önder 
i i 11İ û s i Söylemezoğlu 

TOKAT 
< İSIIIİİII i l . n - . . , ı l O g t u 

TRABZON 
Vusııf Domirdağ 

URFA 
V'asfi Oerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğhı 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

MııviT Akoğlu 
Âmil Art us 
F.sat. Çağa, 
Enver Kök 
Kâzıııı Orbay 
Neeati Özdeniz 
NVvzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

TABİÎ ÜYE 
Selâhattirı özgür 

[Çekiuserler] 

TEKİRDAĞ 
Selâmı üren 

VAN 
Panik Işık 
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l O ya katıh 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi (îürsoytrak 
Kaılıi Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş (î.) 
Mehnıcî Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Vurdakuler 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

AFYON KARAHÎSAR 
R asini 11 arıcı oğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren (î.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırrıaslı 
Osman Alişiroglu 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Sabit Kncabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender- (Vnap Ege 
Fikret Turhangii 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi ()ğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet (icboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzui!.h;ısa.tK)ğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
g'\\ 
Baki Oüzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Hali t Sarı kaya 

ÇANKIRI 
Hazım D a îr 11 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Kinin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan I lam it Tigrel 
(Baş. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl E it ıı ğ 
İla sim Ciray 

ERZURUM 
Nurettin Ayınıksa 
Nihat Pasinli (1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagük 
Naci Torns 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbını 
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mtyanlar] 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy (1.) 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethern Menemeneioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
(I.) 
Özel Şalı in giray 

İZMİR 
fzzet Biran t 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit. Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Mehmet 1 lazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet. Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Suat Ilayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (İ.) 
Lûtfi T«»koırlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpıskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Ora I 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kfrzım Yurdakul 

SİNOF 
Suphi Balın 

SİVAS 
Rifat öçten (1.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Uetil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Reşat Zaloğiı; 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan (B.) 
Tevfik İnci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkahn 
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Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 

TTnsıan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu (B.) 

Ragıp Üner 
Bu rhanettaın Ulne 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 



Dönem : 1 
Topiantı:i C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken 
yaptırılması için borç para verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanu
nun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair Millet Meclisince kabul olunan kanun 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe 
Komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /57, C. Senatosu 2 /14 ) 

Not : M. Meclisi S. Sayısı: 53 

Millet Medisi 
Genel Sekreterliği 12 .4.1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2/57, 510 - 2459 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için borç para ve
rilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin, Millet Meclisi Genel Kurulunca 11 . 4 . 1962 ta
rihli 73 ncü Birleşimde kabul edilen metni ile kanun teklifi dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

Not: Bu teklif 27 . 12 . 1961 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 4, 11 . 4 . 1962 tarihli 69, 73 ncü birleşimlerinde de görüşülerek kabul edilmiştir. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu 20 . 4 .1962 

Esas No: 2/14 
Karar No: 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisince kabul edilip Başkanlığınızca Komisyonumuza havale buyurulan «Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve 6 arkadaşının, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
işçilerine mesken yaptırılması için borç para verilmesine dair 5954 sayılı Kanunun 6173 ve 121 sa
yılı kanunlarla değiştirilen 1 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi» Maliye, 
Ulaştırma Bakanlıkları ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de hazır bulunduğu 
komisyonumuzda 19 . 4 . 1962 tarihinde tetkik ve müzakere olundu. 

TCDD işçilerine 20 000 liraya kadar mesken kredisi açarak ev yapma imkânını artırmak 
veya işçi mesken kooperatiflerince inşasına başlanan fakat parasızlık yüzünden yarım kalan inşa-
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atı tamamlamak imkânını vermek ve bundan sonra teşekkül edecek mesken inşaatı ko
operatiflerine de Emekli Sandığının malî imkânları dâhilinde kredi sağlamak maksadiyle ha
zırlanmış olan kanun teklifi üzerinde yapılan müzakereler sonunda, Millet Meclisi Ulaştırma. Ko
misyonu gerekçesinde «teklif sahiplerinin gerekçede vermiş oldukları izahata göre yapılan tadil 
teklifinin Eskişehir'de 3 numaralı Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilmekte olan 209 işçi mes
keninin ikmaline matuf bulunduğu anlaşıldı» şeklinde yer alan ifadenin, bir misal mahiyetinde 
mütalâa olunarak kanunun hususi bir maksada göre değil umumi esas ve ihtiyaca göre sevk olun
duğu sonucuna varılmış ve gerekçe bu suretle tamamlanmış olup Millet Meclisince kaba! edilen 
metin Komisyonumuzca aynen kaimi edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 
Bayındırlık ve Ulaştırma 

Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Kars İstanbul Ankara Tabiî Üye 

Mehmet Ilazer Bere Turan Sabit Koeabeyoğlu Sıtkı Jllay 

C. Başkanlığınca seçilen Üye İzmir Niğde 
Enver Akoğlu Enis Kansu İzzet Gener 

Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu 25 . 4 . 1962 
Esas No : 2/14 
Karar No : 17 

Yüksek Başkanlığa 
«Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için borç pa

ra verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla değiştirilen birinci 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair» Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve 6 arkadaşı
nın kanun teklifi, Millet Meclisi Genel Kurulunun 1,1 . 4 . 19G2 tarihli 73 ncü Birleşiminde kabul 
edilmiştir. 

Bu metin Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu tarafından da aynen ka
bul olunmuştur. 

Dosyanın komisyonumuza havalesi üzerine konu DD Yollarının temsilcilerinin huzuriyle ince
lenip görüşüldü. 

Teklifin gerekçesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonumuzun raporu yerinde görülmüş ve 
birinci maddedeki «verilebilir» tâbirinin her talebe mutlaka 20 000 verilebilir değil, muayyen 
esaslar dâhilinde âzami bu miktara kadar verilebilir, mânası anlayışından mutabık kalınarak 
Millet Meclisinin metni komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. ı 

Başkan Bu kanun Sözcüsü 
Ankara Giresun Tabiî Üye Tabiî Üye 

H. O. Bekata M. İzmen F. Kuytak S. Giirsoytrak 

Tabiî Üye Balıkesir Bursa Kocaeli 
H. Tunçkanat K. özta§ 1. S. Çağlayangil L. Tokoğlu 

Konya , Malatya 
M. Kılıç N. Yetkin 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 55 ) 



MİLLET MECLİSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Demiryolları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü işçilerine 
mesken yaptırılması için borç 
para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sa
yılı kanunlarla değiştirilen 1 
nci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5954 sayılı Ka
nunun 6173 ve 121 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 1. — Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Sandığı sermayesinin % 50 ye 
kadarı 5616 sayılı Kanuna bağlı 
2 sayılı cetvelde gösterilenler
den (çıraklar hariç) müseccel 
hizmeti 8 yılı doldurmuş bulu
nanlara mesken yaptırmak şar-
tiyle bir kişiye arsa bedeli dâhil 
olmak üzere 20 000 lira borç. ola

c a k verilebilir. Her yıl bu işe 
tahsis edilecek sermaye Sandık 
Yönetim Kurulunca tesbit edi
lir.» 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
te yapı kooperatiflerine iştirak 
etmek suretiyle inşaata başla
mış olup meskenleri henüz ta
mamlanmamış olanların kredi
leri de lüzumuna göre bu ka
nunla tesbit edilen miktara 
yükseltilebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Maliye ve Ulaştırma 
Bakanları yürütür. 

— 3 — 
BAYINDIRLIK VE ULAŞ

TIRMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Demiryolları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü işçilerine 
mesken yaptırılması için borç 
para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sa
yılı kanunlarla değiştirilen 1 
nci maddesinde değişiklik ya

pılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisinin geçici maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. Millet Mecli
sinin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Demiryolları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü işçilerine 
mesken yaptırılması için borç 
para verilmesine dair olan 5954 
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sa
yılı kanunlarla değiştirilen 1 
nci maddesinde değişiklik ya

pılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen birinci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 55 ) 





Dönem t 1 
Toplantı! C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Devlet istat ist ik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu 
hakkında Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı 

ve Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/169, 
C. Senatosu 1/43) 

Not : M. Meclisi sıra sayısı : 63 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliyi '- 24 . 4 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1551 -7007, î/109 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının, Millet 
Meclisi (Jenel Kurulunca 22 . 4 . 1962 tarihli 79 ncu Birleşimde öncelik ve ivedilikle kabul edilen 
metni ile kanun insansı dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

İçişleri, Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyonlarından kumlu Geçici Komisyon raporu 

Cumhur iye l Senatosu 
İçişleri, Anayasa ve Adalet ve 80 . 4 . 1963 

Bütçe komisyonlarından kurul v 
(? e çici Komisy o > ı 
!<Jsas No. ; 1/4.H 
Karar No. : I 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet istatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı komisyonu
muzda Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun huzuru ile incelendi ve aşağıdaki hususlar kararlaş
tırıldı : 

Cemiyet hayatında ekonomik ve sosyal faktörlerin yerini ve bunların yekdiğeri üzerindeki te
sirlerini isabetle izi iyemi yen bir devlet idaresinin başarılı olamıyaeağı açık bir gerçektir. Memleket 
idaresinde istik ta r ve selametin teminatı gerek cari, gerekse müstakbel ihtiyaçların önceden tes-
bit ve aerpi§i siııvüylc gereken tedbirleri zamanında ve isabetle almakla mümkündür. Memleke
tin topyekûn kalkınmasını, refah ve saadetini teinin ve devam ettirmede en müessir vasıta olan 
plân ve programların sağlam ve ilmî istatistiklere dayan'dığı aşikârdır. 

Bununla beraber bugünkü Garp memleketlerinde istatistikî bilgileri sadece toplamak matlup 
olmayıp onları ilmin ve ihtisasın süzgecinden geçirmek suretiyle değerlendirmek ve Devlet idare
mi! e ışık tutmak ve rehber olmaktır. Kısaca arz ettiğimiz bu gayelere ulaşmak amacı ile Hükü-
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metçe hazırlanan Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluyu hakkındaki kanun tasa
rısı komisyonumuzca da yerinde görülmüş olmakla kanun metni ve gerekçesi bâzı değişikliklerle 
kabul edilmiştir. Şöyleki : 

1 - 18 nei maddeler Millet Meclisince kabul edilen şekli ile aynen, 
19 ncu maddeye, izinli olanlarla yurt içinde veya dışında geçici görevle gönderilen hariç, gö

revleri başında bulunraıyanlara tahsisat verilmesi uygun görülmiyerck (Hastalık sebebiyle görevi 
başına gelmiyenlere bu yüzden görevlerine devam etmedikleri günlerin toplamı bir yılda altmış gü
nü geçmemek kaydı ile bu tahsisat ödenir. 

Tahsisatla ilgili diğer hususlarda 5017 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanır.) şek
linde bir fıkra ilâve edilmiştir. 

20 - 24 ncü maddeler Millet Meclisince kabul edilen şekli ile aynen, 
25 nci madde, Yüksek İstatistik Şûrasına yasama organlarınca üye seçilmesini Cumhuriyet Se

natosu ve Millet Meclisinin hüviyet ve görevi ile uygun düşmediği mütalâa edilerek (Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisince seçilecek beşer üye) cümlesi maddeden çıkarılmıştır. 

26 - 28 nci maddeler Millet Meclisince kabul edilen şekli ile aynen, 
29 ve 30 ncu maddeler cezai müeyyideler Türk Ceza Kanununda evvelâ eisınani, sonra nakdî 

cezalar olarak yer almaktadır. Bu hiyerarşiye uyularak : 
31 nci maddenin 3 ncü fıkrasının son üç satırı (29 ve 30 ncu maddelerle bu maddede cezaları 

belirtilmiş olan suçlara ait dâvalar Sulh Ceza mahkemelerinde görülür) şeklinde, 
32 nci madde Millet Meclisince kabul edilen şekli ile aynen, 
33 ncü maddenin son fıkrası (Diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır.) 

şeklinde, 
Geçici dört madde bu kanunla bir memur tasfiyesine imkân vermemek ve kazanılmış hakları 

ihlâl etmemek düşüncesi ile yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. 
34 ve 35 nci maddeler Millet Meclisince kabul edilen şekli ile aynen ve bu kanuna bağlı (1)' ve 

(2) sayılı cetveller Millet Meclisince kabul edilen şekli ile kabul edilmiştir. 
Bünyesine etüt ve eğitim fonksiyonlarını da alarak ilmî bir hüviyet içinde enstitü haline gelen 

ve Devlet Plânlama Dairesini destekliyecek ve tamaınlıyacak olan bu kurumun memleketin ekono
mik ve sosyal düzenindeki büyük ve müspet rolü meydandadır. Devlet hayatındaki bu önemine 
binaen; 

Öncelik ve ivedilikle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Konya 

S. Cumrak 

Sözcü 
Muğla 

H. Menteşeoğlu 

Kâtip 
Ordu 

E. Aylımı 
Ankara 

N> Ağtrnash 

T. Üye 
H. Tunçkanat 

İmzada bulunmadı 

Giresun 
M. tzmen 

Konya 
M. Kılıç 

İmzada bulunmadı 

Bursa 
t. S. Çağlayangil 

İmzada bulunmadı 

T. Üye 
B. Aks oy oğlu 

İstanbul 
F. Başak ' 

Çankırı 
H. Dağlı 

İmzada bulunmadı 

Adıyaman 
H. Ağar 

Uşak 
7i, Coşhunoğlu 

Eskişehir 
N. Toros 

İmzada bulunmadı 

T. Üye 
O. Koksal 

İmzada bulunmadı 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 56 ) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METÎN 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve 
kuruluşu hakkında Kanun 

MADDE 1. — Başbakanlığa bağlı bir «Dev
let İstatistik Enstitüsü» kurulmuştur. 

Görev ve yetkileri 

MADDE 2. — Devlet İstatistik Enstitüsü
nün görevleri şunlardır : 

A) Memleketin ekonomik ve sosyal faali
yetleri ile ilgili olarak; 

a) Nüfus (hareketleri ve sağlık, 
b) Eğitim ve kültür, 
e) Tarım, 
d) İmalât, inşaat ve istihraç sanayii, 
e) Millî muhasebe, 
f) Dış ticaret, 
g) Fiyat, ticaret ve hizmet, 
h) İnsan gücü, iş, işçi ve ücret, 
i) İç ve dış nakliyat, 
j) Maliye ve malî kurumlar, 
k) Adalet, 
İstatistiklerini ve yukarda yazılı olanlar dı

şında kalan diğer her çeşit faaliyetlere ait ista
tistikleri düzenlemek, 

B) İstatistikle ilgili olarak kamu müesse
seleri arasında koordinasyonu sağlamak ve is
tatistik standartlarını tesbit etmek, 

C) İstatistik analizleri ve etütleri yapmak, 
D) Düzenlenen istatistikleri, ekonomik ve 

sosyal konularda yapılan analiz ve etütleri ya
yınlamak, 

E) Her yıl, memleketin çeşitli alanlardaki 
durum ve faaliyetlerini kavrıyan ve özet tablo
larını gösteren bir «İstatistik yıllığı» çıkarmak, 

F) Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda genel 
nüfus sayımı, sonu (0) ile biten yıllarda genel 
tarım sayımı ve sonu (1) ile biten yıllarda genel 
sanayi ve iş yerleri sayımı yapmak ve aynca 
Hükümet tarafından ihtiyaç görülen diğer ko
nularda her çeşit sayım ve anketleri yürütmek, 

G) Genel sayım ve anketleri en kısa zaman
da sonuçlandırmak ve yayınlamak, 

H) Kamu oyu araştırmaları yapan bilimsel 
kurumların çalışmalarına yardım etmek. 

İÇİŞLERİ, ANAYASA VE ADALET VE BÜT-
Çfi KOMİSYONLARINDAN KURULU 
GEÇİCİ KOMİSYONUN DEÖlŞTİRlŞÎ 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve 
kuruluşu hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisinin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 56 ) 
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Millet Meclisi Metni (reçiei K«> 

MADDE 3. — Devlet istatistik Enstitüsü, 
gerekli gördüğü bilgileri, her türlü kamu ida- j 
resi ve kurumlarından, diğer gerçek ve tüzel 
kişilerden doğrudan doğruya istemeye yetki- 1 
lidir. 

Askerlik işleriyle ilgili bilgilerin veya j 
her hangi bir kamu idaresi veya 'kurumundan | 

. . . • 
istenilen başka bilgilerin verilmesi mahzurlu j 
görüldüğü takdirde, anlaşmazlığı Başbakan 
halleder. 

Kendilerinden bilgi istenilen her türlü ka
mu idare ve kurumları ile diğer gerçek ve tü
zel kişiler, bu bilgileri Devlet istatistik Enstitü
sünün tâyin edeceği şekil ve süre içinde doğru 
olarak vermeye mecburdurlar. 

Enstitü, verilen bilgilerin doğruluğunda rı 
şüphelendiği takdirde, bu bilgilerin doğrulu
ğunu araştırmaya ve ilgililerden kanaat verici 
tafsilât istemeye yetkilidir. 

MADDE 4. — Enstitü, istatistik bilgilen 
nin en ileri metotlarla elde edilmesi, geliştiril
mesi ve bu konudaki yayınların mübadelesi hu
susunda diğer memleketlerle ve milletlerarası 
teşekküllerle temaslarda bulunur ve iş birlimi 
yapar. 

MADDE 5. — istatistik teknik ve metodolo
jisinin geliştirilmesi ve yeter ve kalifiye perso
nel temini amaciyle; 

a) Enstitü, görgü, bilgi ve ihtisaslarını ge
liştirmek gayesiyle yurt içindeki öğretini ku
rumlarına veya yabancı memleketlere eleman 
gönderebilir. 

:b) Enstitü, istatistik ile ilgili personelin 
bilgisini artırmak ve memlekette istatistik kül
türünü geliştirmek üzere pratik ve teorik kurs
lar açabilir, millî ve milletlerarası istatistik eği
tim merkezi kurabilir ve bu konuda milletler
arası teşekküller, yerli ve yabancı üniversiteler
le yakın bir iş birliği yapar, 

c) Enstitü, uzun süreli eleman ihtiyacı için 
yurt içinde ve dışında Enstitü hesabına burslu 
öğrenci okutabilir. i 

d) Kurulacak istatistik eğitim merkezinin i 
görevleri, programı, eğitim süreleri ve yetiştiri- j 
lecek elemanlara verilecek diploma ile tanına- İ 

i 

cak haklar, Devlet istatistik Enstitüsünce hazır- f 

MADDE o. - Millet Meclisinin 
d esi. ayuei" kabul edilmiştir. 

ncü mad-

MADDE 4. — 
i esi aynen kabul 

Millet Meclisinin 4 ncü mad-
edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisinin 5 nci mad
de-si. aynen kabul edilmiştir. 
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l a m p Millî Eği t im Bakanlığınca tok]İL' ve Ba
kanlar Kurulunca kabul edilecek yöne!melik
lerle tesbit olunur, 

M A D D E 6. — Genel nüfus, genel tarım ve 
genel sanayi ve işyerleri sayımları uişmda ge
rekli görülecek diğer sayımların tarikleri , il
gili Bakanl ıklar ın da mütalâam al ınarak ensü-
tünün teklij'i ve Başbakanlığın onayı ire tos bit 
olunur. 

MADDE 7. — Enst i tü , sayımlardan önce 
deneme sayım ve anket ler i yapabileceği gibi, 
sayımlarla birl ikte vo iki sayım arasında.ki dev
rede, kısmî sayımlar ela yapabil ir . 

-.lAl'i'M-J S. - - En."'itil, sayam ve -a ; .ekere 
ait yönetmeliklerin l ıanr lanmasi r . la \ e « ••', k 
ta l i skkler iu implanmasmda ilgili i;aka:ık!J:::\ 
kamu idare ve k a r m a l a r ı ve özel ımica rmrU'ke 
iş birl iğinde bulunabilir . 

M A D D E 9. — İş biı l igine iht iyaç gönden 
sayım ve anket ler in hazır lanmasında Ensti tü 
Balkanın ın veya seçeceği bir za tm başkam ığîu-
da, ilgili Bakanl ık lar , daire ve khrunılav tem
silcilerinden mürekkep bir Merkez kavm; Ko-
mitesi kumlabi l i r . Bu komite, cnsl ilminin ça
lışmalarına. istişari maluyet te yardımcı oiur. 

MADDE 10. -- Savım ve ankederk ıkmtiui-
niin tesbit edeceği esaslar dâhil inde nazırla-
maık, y ü r i k m e k yo bu hususta gerekli bütün ted
birleri a lmak üzere. Ens t i tünün bo!iriv."e-a il 
ve ilçelerde en İniyük i; la re üs tünün b;vi;.;,alı
ğında buniaıan seçeceği üç veya beş l-lşi!İx bi
rer savım komitesi kurulur . Bu komiUderu- ça
lışma! ar ından ve islerin yönetmeiiklei e uygun 
olarak yürütülmesinden en büyük idari ' nmîrri 
sorumludur . 

MADDE 11. ••- (îeuel nüfus aaymıkmmdn. 
okuryazar her vatandaş, gayerli bir özni olma
dıkça sayım komiteleri ve buıdma'i 'bükmeme -
ğı yer lerde o yerin en büyük idare ikan ia; -!'m~ 
dan verilecek uüi'us sayını vo doneHome \-.\-. amr-
luğu işini kaimi i t m e k zorundadır . • D!ğ<-r sa
yım ve anketlerdi ' , başla ilgili ba,katdi;cb:r vm-
mrndarı olmak üzere, çeşitli bakanl ıklar v bur-
lara bağlı teşekküller memurlarında?! g ' " ğ'i 
kadar ı , aynı makamla r t a r a l ı ndan görevlendiri-

C. Senatosu 
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| Geçici Ko. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin 6 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisinin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

"MADDE 8. — Millet Meclisinin 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

M A D D E 9. —- Millet Meclisinin 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisinin 10 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

M A D D E 11. — Millet Meclisinin 11 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

s 
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leceği gibi, yurttaşların yardımına da başvuru
labilir. Sayım ve anketlerle ilgili işlerden istis
nası gereken kimseler, Bakanlar Kurulu kararı 
ile tesbit olunur. 

MADDE 12. — Devlet İstatistik Enstitüsü, 
sayım ve anketlerin bütün memlekette aynı 
metotlar ve esaslar uyarınca yapılmasını sağ
lamak amaciyle, gerekli görülecek yerlerde, sa
yım memur ve yöneticilerini yetiştirmek üze
re kurslar açmaya yetkilidir. 

MADDE 13. — Sayım ve anketlerle ilgili 
işlerde, bu kanun gereğince görevlendirilecek
lere ödenecek ücretler, gündelikler veya soru 
kâğıdı başına verilecek ödenekler, mesai saat
leri içinde ve dışında ' çalıştırılacak memurla
ra verilecek zaruri gider karşılıkları ile, her 
çeşit ödenekler ve Harcırah Kanunu dışında ka
lanlara verilecek yolluiklar, Bakanlar Kurulu 
kararı ile tesıbit olunur. 

MADDE 14. — Devlet İstatistik Enstitüsü 
memurlarından olup, sayımların hazırlık ve de
netleme işlerinde merkezleri dışında çalışanla
ra, Bakanlar Kurulu kararı ile her sayım için 
bir defaya mahsus olmak üzere, en çok üç ay
lık tutarı nisbetinde fazla çalışma ücreti öde
nebilir. 

Birden fazla sayımda görev alanlara verile
cek fazla çalışma ücreti, bir yıl içinde üç ay
lık tutarını geçemez . 

Kuruluş 

MADDE 15. — Devlet İstatistik Enstitüsü 
bir Başkan, iki Başjkan Yardımcısı ve aşağıdaki 
dairelerden meydana gelir : 

Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 
Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanlığı, 
Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı, 
Teknik îşler Dairesi Başkanlığı, 
İdari İşler Dairesi Başkanlığı, 

MADDE 16. —• Enstitü Başkanı, enstitüyü 
idare ve kanunun enstitüye tevdi ettiği görev
lerin yapılmasını sağlamak ve kovuşturmakla 
ödevlidir. Başkan yardımcılarının, görev, yetki 
ve sorumluluklarını başkan tâyin eder. 

Geçici Ko. 

MADDE 12. — Millet Meclisinin 12 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisinin 13 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisinin 14 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisinin 15 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisinin 16 nci mad-
desi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 56) 
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MADDE 17. — Tetkik ve Araştırına Dairesi MADDE 17. — Millet Meclisinin 17 nci mad-
Başkanlığı, Sosyal Hesaplar, Etüt ve Analiz; desi aynen kabul edilmiştir. 
Sayım, Anket ve örnekleme j Koordinasyon, 
Standart ve Eğitim İhtisas gruplarından mey
dana gelir. 

G-örevleri; Enstitü tarafından yapılacak is
tatistiklerin ilmî ve teknik esaslarını hazırla
mak ve modern istatistik tekniğine göre top
lanmasını sağlamak, yurt içinde istatistikle il
gili koordinasyonu temin ve standartları tes-
bit etmek, sayım ve anketlerin ilmî hazırlıkla
rım, mevcut millî ve yabancı istatistiklerin in
celenmesi ve mukayesesi ile istatistik alanın
daki gelişmeleri . takibederek gerekli etüt ve 
analizleri yapmak, eğitim çalışmalarını düzen
lemek ve programlarını hazırlamak ve en ileri 
istatistik metotlarının ve tekniğinin uygulan
ması imkânlarını sağlamaktır. 

MADDE 18. — Ekonomik İstatistikler Dai
resi Başkanlığı : 

Maliye, tarım, sanayi ve inşaat, dış ticaret, 
fiyat ve ticaret, çalışma, nakliyat, maden ve 
benzeri (konulardaki istatistik bilgilerini derle-
onelk ve düzenlemek, genel tarım, sanayi ve iş 
«yerleri sayımlarını, kısmi sayım ve anketleri, 
icra etmekle görevlidir. 

Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı 

Nüfus ve mesken, millî eğitim, adalet, tu
rizm ve muhaceret, sağlık ve benzeri konular
daki istatistikleri derlemek ve "düzenlemek, ge
nel nüfus sayımlarını icra etmek, nüfus hare
ketleri, sağlık, kültür faaliyetleriyle ilgili her 
türlü kısmi sayım ve anketleri yapmakla gö
revlidir. 

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı 

Derlenen bilgilerin istatistik makinaları ile 
tasnifini, her türlü telksir ve dizgi işlerinin ic
rasını, sayım ve anketlerin kodlama işlemleri
nin ifasını, hazırlanan bülten, kitap, broşür ve 
çeşitli yayınların yayınlanmasını, her türlü is
tatistik makina ve araçlarının tamir ve bakı
mını temin etmekle görevlidir. 

MADDE 18. — Millet Meclisinin 18 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir, 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 56 ) 
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İdari t§ler Dairesi Ba§kanhğı 

Enstitü personelinin devamlı eğitimi ve Ens
titünün yazı, zat, evrak, arşiv, bütçe ve masraf, 
levazım ve ayniyat işlerini yürütmekle gö
revlidir. 

MADDE 19. — 3656 sayılı Kanunla "bu ka
nunun eklerine bağlı (1) sayılı cetvellerin ista
tistik Umum Müdürlüğü kısmında yazılı kad
rolar çıkarılmış, yerine ilişik (1) sayılı cetvel
deki kadrolar eklenmiştir. 

Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan yar
dımcıları, daire başkanları, daire başkan yar
dımcıları, istatistik uzmanları, istatistik uzman 
yardımcıları ve ihtisas şubesi müdürleri kadro
larına yapılacak tâyinler 3656 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine tâbidir. 

Bu kadrolara aşağıdaki nitelikleri haiz olan
lar 33 ncü madde gereğince hazırlanacak yönet
melik ile tesbit olunan esaslara göre tâyin edilir
ler. 

a) Yüksek öğrenimini tamamlamış olmak, 
b) Bilimsel incelemelere yarıyacak dillerden 

(birine hakkiyle vâkıf bulunmak, 
c) istatistik alanında tecrübe veya ihtisası 

ibulunmak. 
Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü 

Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan yar
dımcıları, daire başkanları, daire başkan yardım
cıları, istatistik uzmanları, istatistik uzman yar
dımcıları ile ihtisas şubesi müdürleri kadrolarını 
işgal edenlere, müktesep maaş derecelerine ba
kılmaksızın ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı mik
tarlarda tahsisat verilir. 

Hastalık sebebiyle görevi başına gelemiyenle-
re, bu yüzden görevlerine devam etmedikleri 
günlerin toplamı bir yılda altmış günü geçme
mek kaydı ile bu tahsisat ödenir. 

Tahsisatla ilgili diğer hususlarda 5017 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanıl'. 

Geçici Ko. 

MADDE 19. — 3656 sayılı Kanunda bu ka
nunun eklerine bağlı (1) sayılı cetvellerin İs
tatistik Umum Müdürlüğü kısmında yazılı kad
rolar çıkarılmış, yerine ilişik (1) sayılı cetvel
deki kadrolar eklenmiştir. 

Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan 
Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan 
yardımcıları, istatistik uzmanları, istatistik 
uzman yardımcıları ve ihtisas şubesi müdür
leri kadrolarına yapılacak tâyinler 3656 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine tâbidir. 

•Bu kadrolara aşağıdaki nitelikleri haiz olan
lar 32 nci madde gereğince hazırlanacak yö
netmelik ile tesbit olunan esaslara göre tâyin 
edilirler. 

a) Yüksek öğrenimini taıimımlamış olmak, 
b) Bilimsel incelemelere .yarıyacak diller

den 'birine hakkiyle vâkıf bulunmak, 
e) İstatistik alanında tecrübe veya ihti

sası bulunmak. 
Bu kadrolardan Devlet istatistik Enstitüsü 

Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan 
Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan 
Yardımcıları, istatistik 'uzmanları, istatistik uz
man yardımcıları ile ihtisas şubesi müdürleri 
kadrolarını işgal edenlere, müktesep maaş de
recelerine bakılmaksızın ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı miktarlarda tahsisat verilir. 

Bu kadrolara tâyin edilenlerden yıllık izin
lerini kullananlarla, yurt içi ve yurt dışına 
geçici ibir görevle gönderilenler hariç, görev
leri başında bulunmıyanlara görevlerinden ayrı 
bulundukları sürece tahsisat verilmez. 

FTastalik sebebi ile görevi başına gelemiyen-
lere, bu yüzden görevlerine devam etmedikle
ri «ünlerin toplamı bir yılda altmış günü geç
memek kaydı ile bu tahsisat ödenir. 

Tahsisatla ilgili diğer hususlarda 5017 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygula
nır. 
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MADDE 20. — Devlet İstatistik Enstitüsü 
Ba§kanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan yar-
dımcıları, Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanı, 
Başbakanın (veya görevlendireceği Devlet Baba
nının) inhası ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile, 
uzmanlar, uzman yardımcıları, daire başkanları, 
daire başkan yardımcıları vo şube müdürleri bu 
husustaki yönetmelikte yazılı şartları haiz bulan
mak kaydiyle, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanının inhası ve Başbakanın (veya görevlendi
receği Devlet Bakanının) tasvibi ile, diğer me
mur ve müstahdemler Devlet İstatistik Enstitü
sü-Başkanı tarafından tâyin edilirler. 

MADDE 21. —• Tasnif, teksir ve matbaa, ba
kım ve tamir işlerinde-fiilen makina başında ça
lışanlara, aylıklarının dörtte birine kadar mala
na zammı verilebilir. 

MADDE 22. — Bu kanunda sayılı görevler, 
enstitü memurlarının asli görevleri olup, kendi
lerine Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı tara
fından ek olarak verilecek görevlerin ifası da 
mecburidir. Başkan, gerekirse her hangi bir me
muru dilediği görevde çalıştırabilir. 

MADDE 23. — Enstitü, gerektiği takdirde 
Ankara dışında muvakkat ve daimî bürolar ku
rabilir veya mahallî muhabirler istihdam edebi-

' lir. 

MADDE 24. — inzibat Komisyonu, Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanı veya görevlendire
ceği Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan yardım
cılarından birinin Başkanlığında Devlet İstatis
tik Enstitüsü Başkanının daire başkanı veya şu
be müdürleri arasından seçeceği dört üyeden 
meydana gelir ve Memurlar Kanununun inzibat 
işlerine ait hükümlerine göre karar verir. 

MADDE 25. — Devlet İstatistik Enstitüsü
nün, Devlet ve memleket ihtiyaçlarını en iyi bir 
şekilde karşılaması için yapılmanı lâ/ımgclen 
çalışmalar konusunda, Danışma Kurulu vazifesi
ni görmek üzere en az iki yılda bir defa, Yüksek 
İstatistik Şûrası toplanır. 

Bu Şûraya, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisince seçilecek beşer üye, bakanlıklar ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtı müsteşarları, Yüksek 
Murakabe Heyeti Başkam, Devlet İstatistik Ens-

C. Senatosu 
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| MADDE 20. — Millet Meclisinin 20 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisinin 21 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisinin 22 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisinin 23 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisinin 24 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Devlet İstatistik Enstitüsü
nün, Devlet ve memleket ihtiyaçlarını en iyi bir 
sakilde karşılaması için yapılması lâzımgelen 
çalışmalar konusunda, danışma kurulu vazife
sini görmek üzere en az iki yılda bir defa, 
Yüksek İstatistik Şûrası toplanır. 

Bu Şûraya, Bakanlıklar ve Devlet Plânla
ma Teşkilâtı müsteşarları, Yüksek Murakabe 
rCeyoti Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Daire Baş-
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titüsü Başkanı, Başkan yardımcıları ve daire 
'başkanları, Devlet istatistik Enstitüsü Başkanı
nın seçeceği iki uzman, Devlet Plânlama Teşki
lâtı Daire başkanları, üniversite ve yüksek okul
ların istatistik ve demografi öğretimi ile uğra
şan öğretim üyeleri, Türkiye Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Umumi 
Kâtibi ve bu Birliğin seçeceği üç üye, Ziraat Oda
ları Birliğinden seçilecek bir üye, Türkiye Ban
kalar Birliği Genel Sekreteri ve Başbakanlıkça 
istatistik işleri ile ilgili olmaları yönünden seçi
lecek 10 üye katılır. 

Yasaklılık hükümleri 

MADDE 26. — Türkiye'de istatistik toplama 
görevi Devlet İstatistik Enstitüsüne aittir. Ge
nel bütçeye dâhil daireler ancak kendi ihtiyaç
ları için istatistik! malûmat derleyebilirler. Bu 
dairelerin kendi ihtiyaçları için fakat kendi ku
ruluşları dışından istatistikî malûmat derliye-
bilmeleri, Devlet İstatistik Enstitüsünün muva
fık mütalâa vermesine ve Başbakanın iznine 
bağlıdır. 

Bu daireler kendi kuruluşları içinden veya 
dışından derlemiş oldukları malûmatı kendi 
kuruluşları dışında kullanmak veya neşretmek 
için Devlet İstatistik Enstitüsünün muvafakati
ni alırlar. 

» 
Katma bütçeli daireler, İktisadi Devlet Te

şekkülleri, özel idareler ve belediyelerle bunla
ra bağlı teşekküller ve özel kanunlarla kurulu 
kurumlar yalnız kendi ihtiyaçları için gerekli 
istatistik bilgilerini toplayabilirler. Ancak bu 
bilgilerin toplanması için kullanılacak formül
ler, soru kâğıdı ve sair belgelerin hazırlanması 
ve bu belgelerin bir defadan fazla kullanılma
sında ve toplanan bilgilerin yayınlanmasında 
Devlet İstatistik Enstitüsünün muvafakatini al
maları şarttır. 

MADDE 27. —> Enstitü, toplanan istatistik 
bilgilerinden kişisel ve özel nitelikte bulunanla
rı, resmî veya özel her hangi bir makama ver
mekten veya açıklamak ve yayınlamaktan ya
saklıdır. Bu bilgileri toplıyan ve düzenliyen me
murlar dahi, kesin bir saklılık göstermeye mec
burdurlar. 

Geçici Ko. 

Ikanlan, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının 
seçeceği iki uzman, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Daire Başkanları, Üniversite ve yüksek okul
ların istatistik ve demografi öğretimi ile uğra
şan öğretim üyeleri, Türkiye ticaret odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Umumi Kâtibi ve bu Birliğin seçeceği üç üye, 
Ziraat Odaları Birliğinden seçilecek bir üye, Tür
kiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri ve Başba
kanlıkça istatistik işleri ile ilgili olmaları yönün
den seçilecek on üye katılır. 

MADDE 26. — Millet Meclisinin 26 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisinin 27 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Kişisel ve özel nitelikte olmasa dahi, Devlet 
İstatistik Enstitüsünce toplanan istatistik bilgi
leri yayınlanmadan önce, Devlet İstatistik Ens
titüsü Başkanı dışında hiçbir görevli her hangi 
bir şahsa veya makama veremez. 

Bu bilgiler istatistik amaçları dışında kulla
nılamaz ve sübııt vasıtası olamaz. 

Cezai hükümler 

MADDE 28. — Bu kanunda belirtilen hiz
metlerin yapılmasında savsaklama ve kusuru gö
rülen memur ve hizmetliler Ceza Kanununun 
230 ncu maddesine göre cezalandırılırlar. 

MADDE 29. — 27 nci maddede yazılı yasak
lara aykırı hareket eden memur ve hizmetliler 
50 liradan 200 liraya kadar hafif para ve 15 
günden 2 aya kadar hafif hapis cezası ile ce
zalandırılırlar. Tekerrürü halinde verilecek ce
za, evvelce verilen cezanın iki katından az ola
maz ve bu suretle doğan zarar ve ziyan ödet
tirilir. 

MADDE 30. — İstenilen bilgileri belirli sü
re içinde veya doğru veya gerektiği şekilde, ge
çerli bir özrü olmaksızın vermeyen resmî veya 
özel sektöre dâhil şahıslarla, şirket veya kurum
ların müdür veya temsilcileri 50 liradan 200 li
raya kadar hafif para cezası ve bir haftadan 
2 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır
lar. Tekerrürü halinde bu cezalar evvelce veri
lenlerin iki katından aşağı olamaz. 

MADDE 31. — Nüfus sayımlarında geçerli 
bir özre dayanmaksızın sayım ve kontrol me
murluğu görevini yapmaktan kaçınanlara 50 li
radan 200 liraya kadar ve sayım işleri hakkın
da tesbit olunan esaslara aykırı hareket edenle
re veya sorulara cevap vermiyenlere veyahut 
bilerek gerçeğe aykırı cevap verenlere, 100 lira
dan 500 liraya kadar hafif para cezası hükmo-
lunur. 

Tarım sayımı ve anketlerindeki sorulara, 
belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayan
maksızın cevap vermiyenlere veya bilerek ger
çeğe aykırı cevap verenlere, 150 liradan 500 li
raya kadar hafif para cezası hükm olunur. 

Sanayi ve iş yerleri sayım ve anketleri ile, 
diğer her çeşit sayım ve anketlerdeki sorulara, 

11 — 
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MADDE 28. — Millet Meclisinin 28 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — 27 nci maddede yazılı yasak
lara aykırı hareket eden memur ve hizmetliler 
onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası 
ve elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılır. Tekerrürü halinde veri
lecek ceza evvelce verilen cezanın iki katından 
az olamaz. Her iki halde de doğan zarar ve ziyan 
ödettirilir. 

MADDE 30. — İstenilen bilgileri belirli süre 
içinde veya doğru olarak veya gerektiği şekilde, 
geçerli bir özrü olmaksızın vermiyen resmî veya 
özel sektöre dâhil şahıslarla, şirket veya kurum
ların müdür veya temsilcileri bir haftadan iki aya 
kadar hafif hapis cezası ve iki yüz liraya kadar 
hafif para cezası ile cezalandırılırlar. Tekerrürü 
halinde bu cezalar evvelce verilenlerin iki katın
dan aşağı olamaz. 

MADDE 31. — Nüfus sayımlarında geçerli 
bir özre dayanmaksızın sayım ve kontrol memur
luğu görevini yapmaktan kaçınanlara elli liradan 
iki yüz liraya kadar ve sayım işleri hakkında tes
bit olunan esaslara aykırı hareket edenlere veya 
sorulara cevap vermiyenlere veyahut bilerek ger
çeğe aykırı cevap verenlere yüz liradan beşyüz 
liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

Tarım sayımı ve anketlerindeki sorulara, 
belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayan
maksızın cevap vermiyenlere veya bilerek ger
çeğe aykırı cevap verenlere, yüzelli liradan beş
yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

Sanayi ve iş yerleri sayım ve anketleri ile, di
ğer her çeşit sayım ve anketlerdeki sorulara, belli 
edilen süre içinde, geçerli bir özre dayanmaksl-
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belli edilen süre içinde, g-eceıii bir özre dayan
maksızın cevap vernıiyen veyahut bilerek ger
çeğe aykırı cevap veren gerçek ve tüzel kişile
re, 250 liradan 1 000 liraya kadar hafif para 
cezası ve bu gerçek veya tüzel kişilerin işlem
lerini fiilen yöneten sorumlu müdür veya me
murlarına bir haftadan 2 aya kadar hafif hapis 
cezası verilir. Tekerrürü halinde verilecek ceza 
evvelce verilenlerin iki katından aşağı olamaz ve 
29, 30 ve bu maddede cezaları tâyin edilmiş 
olan suçlara ait dâvalar sulh ceza mahkemele
rinde görülür. 

Tüzel kişiler hakkında verilecek para cezala
rı, Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında
ki Kanun hükümleri uyarınca tahsil olunur. 

Genel sayımlar ile, diğer sayımlar ve anket
lerde görevlendirilmek üzere yetiştirme kursla
rına katılan kimseler, görevlerini geçerli bir 
özü re dayanmaksızın sapmaktan kaçındıkları 
takdirde, yetiştirilmeleri için yapılan giderler 
kendilerine ödettirilir*. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 32. — Bu kanunun uygulanması ile 
ilgili hususlar, yönetmeliklerle düzenlenir. 

MADDE 33. — 1 Şubat 3930 tarih ve 155-1 
sayılı İstatistik Umum Müdürlüğünün salâhiyet 
ve vazifeleri hakkında Kanun, 

20 Mayıs 1933 tarih ve 2203 sayılı İstatistik 
Umum Müdürlüğünün Teşkilâtı hakkında, Ka
nun, 

15 Mayıs 1939 tarih ve 3604 sayılı İstatistik 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 2203 
sayılı Kanuna bağlı (R) cetvelinde bâzı tadilât 
yapılması hakkında Kanun, 

23 Mart 1950 tarih ve 5622 sayıl i Sayımlar 
Kanunu, 

23 Mart 1950 tarih ve 5629 sayılı 1554 sayı
lı Kanuna iki madde eklenmesi hakkında Kanun 
ve 15 Nisan 1955 tarih ve 6534 sayılı, 5622 sayılı 
Sayımlar Kanununun 1, 10, 11 nei maddelerinin 
tadili hakkındaki Kanun ile, 

Diğer kanunlarda mevcut bir kanuna aykırı 
hükümler mülgadır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu kamın yürürlüğe 
girdiği tarihte İstatistik Genel Müdürlüğü m e- j 
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zıtı cevap vernıiyen veyahut bilerek gerçeğe ay
kırı cevap veren gerçek ve tüzel kişilere, iki yüz 
elli liradan bin liraya kadar hafif para cezası 
ve bu gerçek veya tüzel kişilerin işlemlerini fii
len yöneten sorumlu müdür veya memurlarına. 
bir haftadan iki aya. kadar hafif hapis cezası 
verilir. Tekerrürü halinde verilecek ceza evvelce 
verilenlerin iki katından aşağı olamaz. 29 ve 30 
ncu maddelerle bu maddede cezalar! belirtil iniş 
olan suçlara ait dâvalar sulh ceza mahkemelerin
de görülür. 

Tüzel kişiler hakkında verilecek para cezaları, 
Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki 
Kanun hükümleri uyarınca tahsil olunur. 

Genel sayımlar ile diğer sayımlar ve anket
lerde görevlendirilmek üzere yetiştirme kursla
rına katılan kimseler, görevlerini geçerli bir özre 
dayanmaksızın yapmaktan kaçındıkları t akdi i'de 
yetiştirilmeleri için yapılan !• i d erler kendilerine 
ödettirilir. 

MADDE 32. — Millet Meclîsinin 32 nei mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — 1 Şubat 1930 tarih ve 1554 
sayılı İstatistik Umum Müdürlüğünün salâhivet 
ve vazifeleri hakkında Kanun, 

20 Mayıs 1933 tarih ve 2203 sayılı İstatistik 
Umum Müdürlüğünün teşkilâtı hakkında Kanun, 

15 Mayıs 1939 tarih ve 3604 sayılı İstatistik 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 2203 sa
yılı Kanuna bağlı (B) cetvelinde bâzı tadilât ya
pılması baklanda Kanun, 

23 Mart 1950 tarih ve 5622 sayılı Sayımlar 
Kanunu, 

23 Mart 1950 tarih ve 5029 sayılı, 1554 sayılı 
Kanuna iki madde eklenmesi hakkında Kanun 
ve 15 Nisan 1955 tarih ve 6534 sayılı, 5622 sayılı 
Sayımlar Kanununun 1, 10, 11 nei maddelerinin 
tadili hakkındaki Kanun ile, 

Diğer kanunların bu kanuna aykırı hüküm
leri kaldırılmıştır. 

GEOÎCİ MAl'.iDM 1. • - Bu kanunun yîınır-
lüğe girdiği tarihte İstatistik Genel Müdürlü-
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murlarmdan bu kanunda sayılı kadroları veya 
muadilini işgal edenler, yeni tayinler yapılınca
ya kadar, İm kadrolarda çalışmaya devam eder
ler. 

İstatistik Genel Müdürlüğünde halen çalı
şanlardan 19 ucu maddedeki nitelikleri haiz bu
lunanlarla; bu niteliklerin hepsini haiz bulun-
masalar bile halen tecrübe, hizmet ve ihtisasla
rından fiilen istifade edilmekte o Lanlar 20 nci 
maddede tâyinleri 3656 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine tâbi olduğu yazılan kadrolara tâyin 
edilebilirler. 

GEÇİCİ MADDK 2. - İstatistik Genel Mü
dürlüğünde Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveli 
kadrolarında halen istihdam edilenlerden, Dev
let İstatistik rmslitüsü Başkanlığınca maaşlı 
memuriyet kadrolarına geçiriliri el eri uygun 
görülenlere 3656 sayılı Kanunun 3 ncü madde
si hükmü gereğine»; girebilecekleri dereceye bu 
kadrolarda geçen hizmet sürelerinin her üç, 
yılı için bir derece ilâve edilmek suretiyle bulu
nacak derece maaşı verilebilir. 

Ancak, bu gibilere verilecek maaş, tâyin 
edilecekleri memuriyetin, kadro maaşını gecenıi-
yeceği gibi halen. (O) cetvelinde almakta olduk
ları ücretten de fazla olamaz. 

GEÇİCİ MADDE o. — Bu kanun ile kadro
ları kaldırılanlardan kanunun meriyete girdiği 
tarihte geçici görev, hastalık, izin gibi ka
nuni sebeplerle vazifesi başında bulunmıyan-
lar, Enstitü teşkilâtında maaşlı göreve tâyin 
olundukları takdirde kadro ve memuriyet un
vanları değişse dahi, işe başlama kaydı aran
maksızın almaları gereken maaşların m ödenme
sine devam olunur. 

Kanunun meriyete girdiği tarihte memur 
bulunanlardan, kadro, maaş ve unvanları de
ğiştirilmemiş olanların yeniden tâyinine lüzum 
olmayıp, yukarki fıkra hükümleri tatbik olu
nur. (Eski memurluk unvanlarının karşılığı 
bulunan kelimelerle ifadesi, kadro unvanında 
değişiklik sayılmaz.) . 

GEÇİCİ MADDE ,1, — Bu kanun gereğince 
verilecek tahsisat 1962 bütçe yılı zarfında İsta
tistik Genel Müdürlüğü merkez memurları maa
şı ve hizmetliler ücreti tertibinden ödenir. 

O. »Senatosu 
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günde çalışan memurlar, kazanılmış hakları sak
lı tutulmak kaydı ile bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveldeki kadrolara yeniden tâyin edilirler. 

Yeni tâyinler yapılıncaya kadar, bu memur
ların almakta oldukları aylıklarının ödenmesine 
devanı olunur. Yeni tâyinler yapıldığı tarihte 
geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebep
lerle görevi başında bul umn i yani ardan işe baş
lama kaydı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. -~ Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, İstatistik Genel Müdürlü
ğünde çalışan memur ve hizmetlilerden : 

19 ncu maddedeki nitelikleri haiz bulunan
lar bu maddede tâyinleri 3656 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine tâbi olduğu belirtilen kadro
lara tâyin edilebilirler. 

19 ncu maddedeki nitelikleri haiz bulunma
sa lar dahi, halen tecrübe, ^hizmet ve ihtisasla
rından fiilen istifade edilmekte olanların mez
kûr kadrolardan ancak ihtisas şube müdürlüğü 
kadrolarına tâyinleri caizdir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — İstatistik Genel Mü
dürlüğünde Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveli 
kadrolarında halen istihdam edilenlerden, Dev
let İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca maaşlı 
memuriyet kadrolarına geçirilmeleri uygun gö
rülenlere, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü gereğince girebilecekleri dereceye bu 
kadrolarda geçen hizmet sürelerinin her üç yılı 
için bir derece ilâve edilmek suretiyle buluna
cak derece maaşı verilebilir. 

Ancak, bu gibilere verilecek maaş, tâyin edi
lecekleri memuriyetin kadro maaşına geçemiye-
ceği gibi, halen (D) cetvelinde almakta olduk
ları ücretten de fazla olamaz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun gereğince 
verilecek aylık ve tahsisat 1962 bütçe yılı zar
fında İstatistik Genel Müdürlüğü merkez me
murları maaşı ve hizmetliler ücreti tertibinden 
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MADDE 34. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 35. — Bu kanunun 
Bakanlar Kurulu yürütür, 

Bu kanun yayımı tarihinde 

hükümlerini 

Geçici Ko. 

ödenir. Bu kanunun 13 ncü maddesi gereğince 
yapılacak ödemeler için 1962 Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin İstatistik Genel Mü
dürlüğü kısmındaki 417 nci bölüm uygulanır, 

MADDE 34. — Millet Meclisinin 34 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisinin 35 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

1 

2 

5 
5 
7 
4 
5 
6 
2 

2 
S 
5 
6 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
'5 
7 
9 

Memuriyetin nev 'i 

Devlet İstatistik Enstitüsü ) 

Devlet istatistik Enstitüsü 
Başkanı 
Devle istatistik Enstitüsü 
Başkan Yardımcısı 
Sekreter 
Sivil Savunma Uzmanı 

» » Memuru 
Enformasyon Âmiri 

» Memura 
» » 

Tetkik ve Araştırma Dai
resi Başkanı 
istatistik Uzmanı 
istatistik Uzman Yardımcısı 
Raportör 

» 
Mütercim 
Daire Başkanı 
Daire Başkan Yardımcısı 
ihtisas Şubesi Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdür Başyardımcısı 

» » Yardımcısı 
Grafik Uzmanı 

» » 
Kutüpane Âmiri 

» 'Memuru 
» » 

Aded 

ilimlim 

1 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
10 
10 

6 
6 
><> 
4 
'6 

21 
4 
1 

23 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

ı 

2 000 

1 750 
i 100 
1 100 

800 
1 250 
1 100 

950 

İ 750 
1 750 
1 500 
1 100 

950 
1 250 
1 500 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 
1 100 

800 
600 

D. 

6 
7 
7 
8 
9 

10 
7 
9 
7 
8 
7 
8 

7 
8 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
7 
9 
8 
9 
8 

10 

Memuriyetin ne1 

Uzman Şef 
Şef 

v'i 

Editing ve Kodlama Şefi 
» » 
» » 
» » 

Sicil Şefi 
» Memuru 

Mutemet 
» Yardımcısı 

Ayniyat ve Levazım 
Ayniyat ve Levazım 
ru Yardımcısı 
Ambar Memuru 

Memuru 
» 
» 

Memuru 
Menra-

» :» Yardımcısı 
Doktor 
İstatistik Memuru 

» ;» 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Arşiv Memuru 
» » Yardımcısı 

Yayın Memuru 
» » 

Memur 
» 

Aded 

13 
26 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

13 
23 
23 
30 
26 
25 
4 
1 
2 
3 
3 
2 
2 

Maaş 

950 
800 
800 
700 
600 
500 
800 
60O 
800 
700 
800 

700 
800 
700 

1 500 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
800 
600 
700 
600 
700 
500 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. 

il 
2 

2 
2. 
3 
S 
4 
4 

Memuriyetin nerv'i 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan 
Yardımcısı 
Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanı 
İstatistik Uzmanı 
İstatistik Uzman Yardımcısı 
Daire Başkanı (Uzman) 
Daire Başkan Yardımcısı (Uzman) 
İhtisas Şubesi Müdürü (Uzman) 

Aded 

1 

2 
1 
1 

10 
4 
6 

21 

Tutarı Tahsisat 

2 000 

1 750 
1 750 
1 750 
1 500 
1 500 
1 250 
1 250 

800 

800 
800 
800 
650 
650 
550 
550 

İçişleri, Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyonlarından kurulu Geçici Komisyonun değiştirişine bağlı 
cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisinin (1) sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisinin (2) sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir, 
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