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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

Sayfa 
560:563 

563 

563 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 563 

.1. — Anayasa Mahkemesi ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu kanun tasarılarının Se
natoda değiştirilen maddelerini görüşmek 
üzere önümüzdeki Cumartesi ve Pazar gün
leri saat 10 da toplanılması için karar 
alınması (1/99, 149) (2/125) ,563:564 

2. —-Nevşehir Milletvekili Halit Fik
ret Aka'nm, sö^lü sorular konusunda gün
dem dışı demeci 564:565 

5. — Görüşülen işler 565 
1. — Sinop Milletvekili Mahmut Ali-

canoğlu'nun, Adalet, Başkâtip, icra memıı-
ru, zabıt kâtibi ve yardımcılarına tazmi
nat verilmesi hakkında kanun teklifi ve . 
Adalet ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/45J, *(S. Sayısı ': 56) • . ; 565 

2. —- Devlet İstatistik Enstitüsünün gö-, 
rev, yetki ve kuruluşu hakkında kanun 

Sayfa 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/169) 
'(S. Sayısı : 63) 565:588 

6. — Sorular ve cevaplar 589 
Â) Yazılı sorular ve cevapları 589t 

1. •— Sivas Milletvekili İbrahim Gök-
er'in, üç senedir devam eden kuraklık do-
layısiyle Sivas iline bir yardım yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sorusuna Devlet Bakanı Tur
han Feyzioğlu'nnn yazılı cevabı (7/51) 589 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Doğu'ya yapılan yardımların yerinde ve 
asıl ihtiyacı kârşılıyacak şekilde (dağıtıl
ması ile ilgili olarak ne gibi tedbirler alın
dığına dair Başbakandan sorusuna Devlet 
Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun yazılı ceva
bı (7/59) •'-••'• ' " ' . ' • ' ' 5 9 ° 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Heybeliada'ya su getirmek için yapı-

. lan çalışmaların ağır gitmesi sebebine dair 
sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu'nun.yazılı cevabı. (7/7iy 591 

4. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in, Kırşehir'in,. bâzı köylerinde ekin- '. 



Sayfa 
lere zarar veren kum fırtınasından doğan 
zararın tesbit edilip edilmediğine ve ge
çen sene de sel felâketi yüzünden ekinle
rini kaybeden bu köyler halkına bir yar
dım yapılmasmm düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusuna Ticaret Bakanı İh
san Gürsan'm yazılı cevabı (7/79) 591:592 

Sayfa 
5. — Giresun îplletvekili Mustafa Ke

mal Çilesiz'in 5524 sayılı Kanundan sonra 
' " ' • ' ' '•-• 

vâki olan evlilik dışı birleşmelerden do
ğan çocuklar hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna İçişleri Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun yazılı cevabı (7/89) '592:593 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'm Ka
dirli Kaymakamı hakkında geçen Birleşimdeki 
sorusu ile ilgili demecine bilgi edinildi. 

Sayın Milletvekillerinden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu, 
kabul edildi. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına 
dair kanun teklifinin, Hükümetçe hazırlan
makta bulunan kanun tasarısına intizaren bek-
lektilmekte olduğuna dair MaLiye Komisyonunun 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 3890 
sayılı Kanunla muaddel 76 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı kabul edildi. 

Sinop Milletvekili Mahmut Aliçanoğlu'nun, 
Adalet Başkâtip, icra memuru, zabıt kâtibi 've 
yardımcılarına tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Bütçe Komisyonuna giden bi
rinci maddesiyle ilgili ve eski metinde ısrar 
mahiyetinde olan rapor reddolunarak madde, 
gardiyanlara da tazminat verilmesi hükmünü 
içine alacak şekilde yazılmak üzere yeniden 
Komisyona verildi. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki 
ve kuruluşu hakkında kanun tasarısının görü
şülmesi ilgili Bakan hazır olmadığından; bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Muvazzaf subay ve askerî memurlara verile
cek elbise ve teçhizat .hakkındaki 4608 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Bütçe Komisyonlan raporları okunup üzerinde 
yapılan görüşmelerden sonra rapor reddolundu. 

1. 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyonlan ra
porları kabul edildi. 

İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, özel 
müessese ve iş yerlerinde fikren ve bedenen ça-
lışanlann haklannm kanunen sağlanması husu
sunda no düşünüldüğüne dair sorusuna, Çalış
ma Bakanı Bülent Ecevit, 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, ge
cekondu bölgeleri tesbit edilerek bu bölgeler 
dâhilinde gecekondu yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna, Başbakan adına 
İmar ve İskân Bakanı Muhiddin Güven, 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, son 
iki sene içinde' çalışmak üzere Batı - Alman
ya'ya giden işçilerle bu sene sonuna kadar gi
deceklerin adedine dair sorusuna, Çalışma Ba
kanı Bülent Ecevit ve Sanayi Bakanı Fethi Çe-
likbaş, 

İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, ders ki-
taplan ile naşir ve gazetecilerin. ihtiyacı olan 
kâğıdı bugünkü fiyattan daha.ucuza temin et
meleri hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna, Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş, 

Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, 
halen ihtiyacın üstünde olan kamyon ve taksi 
ithalâtının birkaç yıllığına durdurularak yedek 
parça ve lâstiklerinin bolca ithali hususunda 
ne düşünüldüğüne dair soruşu ile, 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası eliyle, 
Gemlik'in Umurbey köyünde, köylülere veril-
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nıek üzere yaptırılan evlere dair, Ticaret ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusuna, Ticaret 
Bakanı ihsan Gürsan, cevap veı diler. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv, PTT ida
resinde haberleşme hürriyetini ihlâl etmiş me
mur bulunup bulunmadığına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusunu geri aldı. 

Sivas Milletvekili Rahmi Günay'm malze
mesi satmalınmış bulunan Sivas Esnaf Çarşısı 
inşaatının bir ah evvel yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair imar ve iskân Bakanından, 

Gümüşane Milletvekili Halis Bayramoğlu'-
nun, kuraklıktan zarar gören Gümüşane iline 
şimdiye kadar ne gibi bir yardım yapıldığına 
ve Amerikan yardımından bu ilin faydalandı-
rılmaması sebebine dair Devlet Bakanından, 

Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Ku
zeybatı - Anadolu Bölgesi elektrik ihtiyacını 
sağlıyan santrallerin durumuna ve elektrik 
borçlarını ödemiyen belediyelere dair Sanayi 
bakanından, 

Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, orman 
dâvasının halli için Orman Genel Müdürlüğü 
teşkilâtmm yeterli olup olmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü soruları, soru sahipleri ikin
ci defadır hazır bulunmadıklarından, düştü. 

224, 232, 233, 236, 239, 243, 245, 249, 251, 
254, 256, 257, 260, 262 sayılı sorular, ilgili Ba
kanların, 

246, 250, 252, 253 sayılı sorular da soru sa
hipleri hazır bulunmadıklarından gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

20 . 4 .1962 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili istanbul 

Mekki Keskin Ferruh Bozbeyli 
Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 

22/23 Şubat 1962 gecesi yapılan harekât hak
kındaki sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/271) 

2. — Tokat Milletvekili Reşit önderin, ik
tisadi Devlet Teşekküllerine bağlı tesislerde ve 
bilhassa Şeker Fabrikalarında rasyonel çalışma 
yapıldığının ve rantabiliteye riayet edildiğinin 
tasvibolunup olunmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/272) 

Yazılı sorular 
1. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 

Pilot Bölge olarak seçilen Antalya'da yapılan 
çalışmaların devam edip etmiyeceğine dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/96) 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesine bağlı ola
rak açılacak fakültelerin adedine ve binalarının 
yapımına ne zaman başlanacağına dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/97) 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
islâhiye ilçesi Yarbaşı - Taşoluk istasyonları ci
varındaki ormanlarda görülen hastalığın önlen
mesi için bir tertibat alınıp alınmadığına dair 
yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/98) 

4. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk Havayolları ile ortak çalışan Seri Hava
cılık Servisinde çeşitli suiistimaller ve yolsuz
luklar yapıldığı hakkındaki neşriyatın doğru 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/99) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/182) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

2. — Birinci Dünya ve istiklâl Savaşlarına 
iştirak eden Nebioğlu Ali Sami Eryılmaz'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 
7.9.1961 tarihli ve 368 sayılı Kanunun birin-
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ci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/183) (Maliye ve Bütge ko
misyonlarına) 

3. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'de ak- . 
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki ve
rilmesi hakkında kanun tasarısı (1/184) (Dış
işleri ve Tarım komisyonlarına) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs
rail Devleti Hükümeti arasında imza edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Dev
leti Hükümeti arasındaki 18 . 3 . 1960 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı (1/185) (Dışişleri ve Tica
ret komisyonlarına) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye ile Polonya arasındaki 
18 Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Tediye An
laşmalarına ek Protokol» ile ilişiklerinin onay
lanmasının uygun bulunması hakkında kanun 
tasarısı (1/186) (Dışişleri ve Ticaret komis
yonlarına) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 31 . 12 . 1959 
tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ili
şiklerinin onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı (1/187) (Dışişleri ve Ti
caret komisyonlarına) 

7. — Asker kişiler tarafından 22 - 23 Şubat 
1962 olayları dolayısiyle veya daha evvel bu 
olaylara esas teşkil edebilecek mahiyette işlenen 
fiil ve hareketler için ceza kovuşturması yapıl
maması hakkında kanun tasarısı (1/188) (Millî 
Savunma ve Adalet komisyonlarına) 

Teklifler 
8. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli 'nin, 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi San
dığı Kanununun geçici 66 ncı maddesindeki al
tı aylık müddeti geçirenlere yeniden bir yıl 
müddet verilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/211) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

9. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
.6831 sayılı Orman Kanununun muvakkat birin

ci maddesinin tadiline dair kanun teklifi 
(ı2/212) (Tarım, Adalet ve Bütçe komisyonla
rına) 

Uaporlat 
10. — Ad ve soyadlarımn değişikliğine iliş

kin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunmasına dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve İçişleri komisyonları raporla
rı (1/125) (Gündeme) (S. Sayısı : 68) 

11. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Millet
lerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Beyan
namesinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 
19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonları raporları (1/21) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 69) 

1 2 . — 24 Şubat 1949 tarihli Türkiye - Nor
veç. Ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 23 
Ağustos 1961 tarihli notanın onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ticaret komisyonları raporları (1/117) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 70) 

13. — 15 Aralık 1948 tarihli Türkiye - Da~ 
nimarka ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 
27 Haziran 1961 tarihli Muhtıranın onaylanma
sının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/105) (Gündeme) (S. Sayısı,: 71) 

14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza . edilen «T ürkiye Cumhuriyeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti (Mısır eyaleti) arasındaki 
15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaş
ın ahırına ek Protokol» ile eklerinin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları rapor
ları (1/145) (Gündeme) (S. Sayısı : 72') 

15. __ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Ro
manya Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 . 4 . 1954 
tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ili
şiklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/158) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 73) 

, 16. •— Ahvali şahsiye konusunda Milletler
arası malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 
tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu 
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M. Meclisi B : 77 
İunmasma dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
içişleri komisyonları raporları (n/135) (Günde
me) (S. Sayısı : 74) 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti anı
sında. imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasındaki 23 . 2 . 1955 tarihli Ticaret ve 
ödeme Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişikleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri vo Ticaret komis
yonları raporları (1/156) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 715) 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 12 Mayıs 1949 tarihinde akdolıman 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti çare!; 
komisyonları raporları (1/170) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 76) 

20 . 4 .1962 O : 1 
19. ,— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iie 

Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslo
vakya Cumhuriyeti arasındaki 9 . 7 . 1949 ta
rihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokol» ile ili
şiklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/157) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 77) 

20. — İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İdareleri teşkilât ve tesisatının İstanbul Bele
diyesine devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/144) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 78) 

21. — Elâzığ Milletvekili Naci Güray ve iki 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin, 2 Şubat 1929 tarihli ve 
1389 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/159, 2/173) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 79) 

B Î R Î N O İ O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Mekki Keskin. 
KÂTİPLER : Muslin Görentaş (Van), Kadri özek (İzmir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. —' YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. | (Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkim
ler Kurulu kanun tasarılarının Senatoda değiş
tirilen maddelerini görüşmek üzere önümüzdeki 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 10 da top)anıl
ması için karar alınması (1/99), (1/149), 2/1:25) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake
relere başlıyoruz : 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa Mahkemesi 
ve Yüksek Hâkimler Kuruluna, ait kanun tasa
rıları Meclisimizden çıkmış, Cumhuriyet Sena-
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M. Meclisi B : 77 
tosunda müzakeresine başlanmıştır. Her iki ta
sarının da bu aym 25 inde kanunlaşmasının. 
mecburi olduğu yüksek malumlarınızdır. Bu ta
sarıların Cumhuriyet Senatosunda tadilâta uğ
raması ihtimaline karşı yeniden komisyon teş
kili ve müzakeresi gerekmektedir. Bu bakım
dan Cumartesi ve Pazar günleri arkadaşlarımı
zın Mecliste bulunmaları lâzımgeliyor. (Saat 
kaçta?, sesleri) Saatini arz edeceğim. 

Saat 10,00 da toplanılmasını oyunuza sunu
yorum, kabul edenler... Etmiyenler... Cumartesi 
ve Pazar günleri saatl0,00 da toplanılması ka
bul edilmiştir. 

İki arkadaşımız gündem dışı konuşmak üze
re söz almış bulunuyorlar. Rahmi İnceler arka
daşım, zirai krediler hakkında konuşmak isti
yorlar, ben kendilerinden rica ediyorum, bunu 
gündem içine sığdırsınlar. 

2. — Nevşehir Milletvekili Halit Fikret Aka'-
mn sözlü sorular konusunda gündem dtşı demeci 

BAŞKAN — Halit Aka arkadaşımız da söz
lü sorular hakkında olmak üzere gündem dışı 
konuşmak istiyorlar. Buyurun, Halit Fikret 
Aka. 

HALİT FİKRET AKA (Nevşehir) — Muh
terem arkadaşlar, bir evvelki oturumda Kadirli. 
Kaymakamının nakli dolayısiyle sorulan, sözlü 
soruların cereyan şekli benim gibi düşünenleri, 
yani aşağı - yukarı Meclisin ekseriyetini üzmüş 
ve müteessir etmiştir. Hepinizin malûmu oldu
ğu üzere memleket iktisadi darlık, içtimai sı
kıntı ve siyasi buhran içindedir. 

Acilen halledilmesi icabeden çok önemli me
seleler ile karşı karşıya bulunduğumuz bugün
lerde ne yazık ki, iktidarın iki kanadı birbirine 
çelme takmakta yarış halindedirler. (Alkışlar) 
Bu feci manzara âdeta babaları ölüm döşeğinde 
can çekişen iki evlâdın miras münazaalarım an
dırmaktadır. (Bravo, sesleri) 

Ayrıca hiçbir derde deva olmıyan ve fakat 
seçmene mektup, gazetelerine manşet ve dola
yısiyle siyasi yatırım mahiyeti arz eden bâzı lü
zumsuz sözlü sorular ile hem Meclisin, hem de 
vekillerin çok kıymetli zamanları israf edilmek
tedir. (Bravo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleket ve millet haklı olarak bizlerden, 
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yani Büyük Meclisten çok önemli meselelerinin 
hallini istemektedirler. 

Biz ise, en hayati dâvaları görmemezliğe ge
lerek ve sanki her boyayı yapmışız da yalnız 
fıstıki yeşil kalmış gibi bir vekâletin idari ta
sarrufuna dâhil bir yığın meseleleri polemik 
yapmaktan kendimizi alamıyoruz. (Bravo, ses
leri) Şahsım adına şurasını arz etmek isterken 
hüsnüniyetle çalışacak bir iktidar için bugünkü 
Meclisten daha müsait bir vasata raslamak asla 
mümkün değildir. 

Muhalefet, iktidar, her türlü yardımı yap
makta âdeta müsabaka halindedirler. Hattâ ik
tidarın her türlü mesuliyetlerini hiçbir nimet 
karşılığı olmadan ve yalnız memleketin yük
sek menfaatleri düşünülerek paylaşmaktadırlar. 
İktidarı kösteklemek şöyle dursun, Koalisyonun 
yaşaması için kendi hayatlarından dahi fedakâr
lık yapmaktan çekinmemektedirler/ (Bravo sesle
ri) Çünkü önümüzde vatanın, milletin muazzam 
dert i eri bizden deva beklemektedir. ! 

Çünkü memleket her bakımdan muhtelif ma
razlarla malili ve acilen tedaviye muhtaç ağır bir 
hasta durumdadır. Fakat maalesef bu ağır has
tanın tedavisine çağırdığımız iki konsülter hekim 
(ki Koalisyonun iki kanadıdır.) hastanın yatağı
nın başında tedavi vazifelerini bir tarafa bıraka
rak şahsi prestişlerini kurtarmak ve birbirlerini 
kötülemek için lüzumsuz ve yersiz hattâ tehlikeli 
münakaşalara tutuşmuş durumdadırlar. İşte Hü
kümetimizin acıklı tablosu budur. Maalesef bu 
yüzden memleket dâvalarının ihmal edildiği de 
Ibir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin temiz vic
danlarına hitabediyorum, durum katiyen iç açıcı 
ve ferahlatıcı değildir. Her şey, ama her şey 
Meclisin ciddî çalışmasiyle kabildir. Böyle kri
tik zamanlarda kısa düşünce ve hesapları bir ta
rafa bırakarak el birliğiyle memleket gerçekleri
ne eğilmek ve çaresini bulmak mecburiyetinde
yiz. Dertlerimiz zannedildiğinden çok daha ağır
dır. Ciddî meseleler üzerine, ciddî mesai sarf et
mek boynumuzun borcudur. 

Biz muhalefet milletvekili olarak elimizden 
gelen ve gelmiy enleri hüsnüniyetle yapmaya ha-
^ırız. iktidarın iki kanadından da aynı düşünce
leri beklemek hakkımızdır;-. Aksi halde 30 milyon 
;nsanın vebali Koalisyonun iki kanadının omuz-
lanndadır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) ' 
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BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. Gündem

deki kanun tasan ve tekliflerinin, sözlü sorular
dan evvel görüşülmesi hakkında önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

sorulardan evvel görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Maraş 
Adnan Karaküçük 

'BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Gündemde bulunan kanun tekliflerinin sözlü Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sinop MiUetvekÜi Mahmut Alicanoğ-
lu'nun, Adalet Başkâtip, icra memuru, zabıt kâ
tibi ve yardımcılarına tazminat verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve.Adalet ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/4.5) (C#. Sayısı': 56) 

BAŞKAN — Efendim, birinci maddenin mü
zakeresi sırasında, maddeye gardiyanların da ilâ
vesi kabul edilmiş ve madde Komisyona verilmiş
ti. Birinci madde henüz komisyondan gelmediği 
için müzakeresini yapamıyacağız. 

2. — Devlet istatistik Enstitüsünün görev, 
yetki ve kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyonun raporu '(1/169) (S. Sayısı: 
63) (1) 

BAŞKAN — Komisyon yerini alsın efendim. 
Kanun tasarısı ta'b ve tevzi edilerek arkadaş

ların ıttılâlanna arz olunmuştu. Komisyonca ta
sarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususu 
teklif edilmektedir. Senatodaki görüşmelere mü
essir olması bakımından öncelikle görüşülmesi 
hususunu reylerinize 'arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Buyurun Ali Dizman. 

ALI DİZMAN (Tokat) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Maliye Vekilinin ısrareu ve 
her vesile ile bütçenin pek cüzi miktarda da oka 
bir ilâve masrafa takati bulunmadığını beyan 
ettiği bir tarihte Ibu'kjanun tasarısı ile karşılaş-

' , J V t ••'. • •••*• 

mış bulunmaktayız. Gerekçede bu tasarının büt
çeye yarım milyonun üzerinde bir masraf yükle-
noctlği açıkça beyan edilmektedir. İleride de arz 
edeceğim gibi, haddizatında bu masraf miktarı bu 
kadarakla da kalmıyacak, daha ziyade olacaktır. 

(1) 63 S. Sayık basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 

Fakat masrafların bu kadar olduğu noktasından 
hareket ederek mâruzâtımı arz edeceğim. 

Evvelâ, Sayın Maliye Bakanı her. vesile ile, 
yukarıda arz ettiğim gibi beyanlarını tekrarla
dıkları-halde, kendileri her nasılsa ıbu, kabîl cari 
gider artışını tazammun eden kanun taşanlarının 
altına kolaylıkla imzasını atmaktadırlar. Bugüne 
kadar mütaaddit kanun tasarıları geldi. Hepsi de 
personel masraflarını, cari giderleri artırıcı ma
hiyettedir. Üstelik de bu tasarılarda şimdiki ta
sarıda olduğu gibi, Sayın Maliye Bakanının im
zası vardır. Binaenaleyh, Bakanın beyanı ile im
za atma fiili arasındaki tenakuza işaret etmek is
terim. 

İkinci bir no'kta: Keza Hükümetin bir Bakanı 
tasarruftan, * hiçbir suretle cari masrafların artı-
rı'lmaması lüzumundan bahseder, diğer taraftan 
da diğer sayın Bakanlar cari masrafları artırıcı 
kanun tadillerini yüksek huzurunuza getirmekte 
âdeta istical gösterirler. Bu da Kabine içinde 
muhtelif bakanların ihtilâf halinde olduklarını 
göstermektedir. Netice itibariyle şuna kaani ol
dum ki Hükümet, bir prensip dâhilinde çalışma
maktadır. Şu halde Ibugüne kadar müteaddit de
falar bu haller temadi ettiğine göre, bu ahengin 
sağlanmasını artık Kabineden bekliyemeyiz. Bu
nu ancak Yüksek Meclis yapabilecektir. Bunun 
da en kestirme yolu bu gibi tasardan reddetmek
tir. Bu bir... 

İkincisi, gerekçede deniyor ki: «159 kadroyu 
327 ye iblâğ ediyoruz. Artış, iki milyondan biraz 
fazladır, ama, (D) cetvelini aynen bırakmakla 
beraber, geçici hizmetliler ve yevmiyeliler kad-
rolanndan tasarruf atta bulunarak bütçeye tah
mil edilen miktan sadece 500 küsur bin liraya in
direceğiz ve 930 olan hizmetli adedini, yanlış ha
tırlamıyorsam, 610 a düşüreceğiz».. 

Şimdi, iki durum karşısındayız: Ya hiçjbir 
memur ve hizmetli tensikatı yapılmıyacak. Bu 
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vaziyette bütçeye yüklenecek miktar gerekçede 
belirtilen miktar değil, 2 milyon lirayı aşacak
tır. Veyahut gene gerekçede belirtildiği şekil
de hizmetlilerde tensikat yoluna gidilecektir. 
Eğer birinci şıkta düşündüğümüz ihtimal -varit 
se, hiçbir memur > ve hizmetlide tensikat yapıl-
mıyacaktır. Bu, takdirde bütçeye iki milyon lira
lık bir külfet yüklenmiş olacaktır. Umum Mü
dürlük teşkilâtında personel masrafları 6 milyon 
civarında olduğuna göre artış nisbet olarak % 30 
dur. Bütün imkânlarımızı son zerresine kadar 
yatırımlara tahsis etmek suretiyle memleket, 
içinde bulunduğu iktisadi çıkmazdan bir an ev
vel kurtarma yolunda gayretler sarf etmek iste
diğimiz bir sırada Umum Müdürlüğün personel 
giderlerinde yüzde otuz nisbetinde bir artışı, 
mâkul olarak karşılamaya imkân ve ihtimal yok
tur. Eğer gerekçede belirtildiği şekilde artış 500 
bin liraya çıkacaksa bu defa en azından, gerek
çe rakamları üzerinden 280 tane hizmetliye yol 
verilecek, yani bir memur tensikatına baş vuru
lacaktır. Bu asgari bir miktardır. Hizmetli kad
rosunda bulunan şahısların hepsini yeni bir ba
reme intibak ettirmek belki ehliyetleri titrleri 
itibariyle mümkün olmıyacaktır. 

Bu itibarla 280 değil, 300 ü aşkın bir memur 
tensikatı yoluna gidilecektir. Şu şartlar içinde 
bütçeye hiçbir tasarruf sağlamadan, âdil pren
siplere istinadetmeden yapılacak bir memur ten
sikatının cemiyette husule getireceği huzursıız-
luğu anlamak ve bunu bugünden görmek de güç 
olmasa gerektir. Kaldı ki, Hükümet daimî suret
te yeni bir reorganizasyondan bahseder. Biz, Hti-.; 
kümet tarafından böyle bir çalışma yapıldığına 
inanmaktayız. Eğer doğru ise, yeni bir reorgani-
zasyon yapılarak, bir vahdet ve prensibe daya
nan yeni bir statü temin edileceğine göre, böyle 
bir kanunu getirip eski karşılığa bir yenisini 
katmanın ve memur zümresinde yerıibaştan bir 
çıkıntı yaratan kanun tasarılarının Meclis huzu
runa gelmesinin zamansız olduğu mütalâa edile
bilir. Eğer Hükümetin umumi bir reorganizasyon 
düşüncesi ve hareketi yoksa; bunu evvelâ bizim 
bilmemiz icabeder. Bu itibarladır ki, ileride sı
rası geldikçe mütaadclit maddelerde görüşleri
mizi arz etmeye çalışacağım. Kanunun da iyi bir 
inceleme mahsulü olmadığı kanaatini taşımış bu
lunmaktayım. Bu itibarla, bu kanunun reddi le-
hindeyim. 
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Hürmetlerimi arz ederim. (Sağdan alkışlar) 
BAŞKAN — Cumartesi ve pazar günü yapa

cağımız toplantılarımızda açık oylamaya gidil
mesi melhuz olduğu için arkadaşlarımızın behe
mehal Mecliste bulunmalarını tekrar hatırlatı
yorum. 

Sayın Ahmet Tahtakılıç.': , 
AHMKT TAHTAKILIÇ (Uşak) •— Muhte

rem arkadaşlarını, -benden evvel konuşan arka
daşımız hakikaten hepimizin üzerinde durması 
gereken birtakım prensip noktaları üzerinde 
durdu. Ben görüşlerine tamamen; iştirak ettiği
mi ifade ederek; diğer iki açıdan kanunun bu
gün acele Hükümet .tarafından getirilmesinde 
bir fayda, ve isabet olmadığı hakkındaki görüşü
mü ai'z edeceğim. 

Evvelâ istatistik Enstitüsü kurulurken aca
ba bu enstitünün Başvekâlet haricinde bir dev
let müessesesi halinde mütalâası- mevzuu, geçir
diğimiz tecrübelerden istifade ederek düşünül
memiş midir! Bunun Hükümet tarafından, açık
lanmasını istiyorum. Beynelmilel âlemde istatis
tik enstitüleri Hükümete bağlı müesseseler değil
dir. Bu bakımdan acaba istatistik enstitüsünü 
kurarken, geçirmiş olduğumuz acı tecrübelerden 
de istifade ederek, istatistik müesseselerini ens-

• • • • • • e. 

titü haline getirirken, Hükümet organizasyonun 
dışında mütalâa etmenin isabeti hakkında bir 
görüşe sahip midir? Bu ciheti öğrenmek istiyo
rum. 

İkincisi arkadaşlar-, Türkiye'de Devlet Teş
kilât kanunlarını ayrı ayr ı ' mütalâa etmemek 
yüzünden biz koordineli çalışmaya gidemedik. 
Her teşkilât kanunu kendi açılarından meydana 
gelen bir hava içinde kabul edildi. Birbirleriyle 
bağdaşamadığı için, vazife münasebetlerini te
sis edemedi. Memur Statüsünü, mütehassıs bir 
tarifini Devlet ölçüsü dairesinde ortaya koya
madığı için, Türkiye'deki Teşkilât ^kanunları, 
birbirleriyle bağdaştırılamaz haldedirler, ista
tistik Müesesesi Kanunu, diğer Teşkilât kanun-
lariyle birlikte mütalâa edilmelidir. Her gün ga
zetelerden okuyoruz, Basın - Yayın Teşkilât Ka
nunu getirilmiş, Bütçe Komisyonunda müzake
rede; Ticaret Bakanlığı Teşkilât Kanunu da ha-
zırbmmaktadır. Diğer bakanlıkların hepsi de 
Teşkilât kanunlarını hazırlamaktadırlar. Devlet, 
diğer taraftan bütün Devlet sektörlerinde çalı
şanların vazife münasebetlerini, şahıs haklarını 
tanzim edecek olan bir Devlet personel teşkilâ-
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tını kurmuştur. Bu meselenin bu zaviyeden mü- I 
talâa edilmesi lâzımgeldiği ifade edildi. Buna 
rağmen Hükümet ayrı ayrı teşkilât kanunları ge
tirmek suretiyle hem koordine bir mesaiye im
kân vermiyor, hem de Türkiye'de âmme hizmeti
ni, gerek âmme hizmeti zaviyesinden, gerekse 
âmme hizmeti görenler zaviyesinden tam bir şe
kilde prensiplere bağlıyamamak durumundadır. 
O halde, biraz evvel arkadaşımın da izah ettiği 
veçhile, geçen sefer Maliye Bakanı arkadaşımız 
biliyorsunuz ki, bir kanunun istikameti hakkın
da Parlâmento bir ekseriyet kararı vermişken, 
bir talimat ile çıktı ve bütçeye masraf yükliyen 
kanunların getirilmemesi lâzımgeldiği prensibini 
müdafaa etti; Aynı Hükümetin diğer bakanı ar
kadaşımız da bütçeye masraf yükliyen Memur 
Statüsünü, ihtisas hizmeti üzerinde yeni yeni 
kadroları getiren kanunu müdafaa etmek vazi-
yetindedir. Bu bir Hükümet politikası değildir, 
arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar)' 

O halde Hükümetten ricamız; Türkiye Dev
let Teşkilâtında istatistik enstitüsünün yeri ol
malıdır; meselesi üzerinde beynelmilel tecrübe
ler gözden geçirilerek kendi siyasi hayatımızda, 
yani Anayasada milletvekili maaşını dahi bizim 
tâyin etmemize götüren hâdiseler nazarı itibara I 
alınarak istatistik enstitüsünün yerini tâyin et- I 
sin. 

İkincisi, Teşkilât Kanunu, diğer teşkilât ka
nunları ile beraber getirilsin. Devlet âmme hiz
meti görenler meselesinde bir personel prensibi 
getirecekse bunu açıklasın, prensibi söylesin on
dan sonra teşkilât kanunu getirsin. Bu itibarla 
ben de kanunun reddini teklif ediyorum. Hürv 
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv. 

tHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; Büyük Meclisin hu
zuruna gelmiş olan bu kanun, plânlı kalkınma 
diye öteden beri konuştuğumuz ve üzerinde has
sasiyetle durduğumuz bir mevzu olup, bu, Tür
kiye kalkınmasının alfabesidir kanaatindeyim. 
Kanun bünyesinde bir istatistik Enstitüsünü 
kurmak için imkân sağlıyacaktır. Bu enstitü
nün kuruluşunda dış finansmanın yapılması, 
dış uzmanların vermiş oldukları raporlarla da 
tebeyyün etmiş gibidir. Bugün memleketimiz
de dış sermayenin iştirak ettiği yatırımlara 
dikkat edecek olursak, ecnebi şirketler evvelâ 
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bir yerde işe başlamadan evvel, o sahanın muh
telif iş sahalarına mesafelerini, çeşitli vasıtala
rını, imkânlarını rakamlarla tesbit eder. Ra
kamlarını önünüze koyar. Yani, istatistiğini çı
kardıktan sonra, icraatına geçer. Bu şekilde 
çalışmak daima randımanlı neticeler verir. Ya
bancı yatırımların memleketimizde müspet so
nuç almasının, en mühim unsurlarından birisi, 
evvelâ istatistiklerin değerlendirilmesi ve ona 
yer verilmesindendir. Bizdeki başarısızlığın ve 
kendi bünyemizdeki çalışmalarımızdan randı
man alamayışımızın sebebi istatistik! bilgilere, 
bu müessesenin hazırlıyacağı ve aslında çok lü
zumlu olan bilgilere önceden değer vermeyişi-
mizdendir. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu kanun büt
çeye bir yük tahmil eder deniyor. Bunu; bir 
Hükümet içindeki Bakanların çeşitli görüşleri
ne göre değil, kanunun memlekete sağlıyacağı 
muazzam faydaların tevlidedeceği masraflara 
memleketin çekip çekmemesindeki gerekçenin 
müstaceliyet derecesine göre ölçmek lâzımdır. 
Bu bakımdan denebilir ki İstatistik Kanununu 
bugünün şartlarına uydurmadan, çalışmak al
fabe bilmiyen bir çocuktan eser yazmasını is-
tiyen bir öğretmenin tutumuna benzer bir tu
tumla Türkiye'de plânlı kalkınmaya gitmek is
tatistikten uzak, hesaptan, plândan âri bir ya
tırım 'yapmaya sevk etmek demektir. Bunun 
yapıcı 'bir çalışma olmadığı kanaatindeyim. 

Onun içindir ki, Türkiye'de nüfus sa
yımı yapıldığı günden bugüne kadar ha
len Türkiye'nin umumi nüfusu Resmî Ga
zetede ilân edilememiş, vatandaşa intikal etti
rilememiş ve bugün istatistik Umum Müdürlü
ğüne baş vurduğumuz zaman geçici malûmat 
vermekte ise, bunun yegâne sebebi istatistik 
Umum Müdürlüğünün istatistikî bilgilere sa-
hi'bolan elemanlardan mahrum oluşundadır. 

Bir memlekette, bir nüfus sayımı . gelecek 
nüfus sayımına kadar vatandaşa intikal etti-
rilemiyor, ihtisas erbabını bu müessese içinde 
bulunduramıyor ve yetiştiremiyorsa, hususi 
teşebbüs daha geniş imkânlar sağlamak suretiy
le yetişmiş elemanları Devlet istatistik Teşkilâ
tından çekip alabiliyorsa, işte zaruret bu suret
le kendini göstermiştir. Bu durum bütçe imkân
sızlıkları dolayısiyle hareketsiz durmamızı icab-
ettirmez. Bu müessese bünyesinde bir iktisadi 
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enstitü kurulmalıdır. Hem Devlet teşkilâtına 
Mütehassıs eleman yetiştirilmelidir, Ihem de hu
susi sektörün ihtiyacı olan mütehassıs eleman
ları hazırlamalıdır. Memlekette artık hesaba, 
kitaba dayanan bir çalışmaya başlanmalıdır, 
arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

Çok muhterem arkadaşlarım; kanunun aley
hinde konuşan sayın arkadaşlarımız kanun ge
rekçesini okurlarsa, orada dünya çapında mü
him elemanların ve büyük bilginlerin, bu işte 
bizim müstaceliyetle hareket etmemiz icabet
tiğini ve böyle bir teşkilâta bir an evvel sahib-
olmamız gerektiğini rakam ve raporlarına dere 
ederek bilgi verdiklerini görmüş olurlar. Bıra
kın ki, bu kurulacak müesseselerin hepsinde 
dış ilim adamlarının yabancı bilginlerin rapor
larıyla hareket edilecek de değildir. Memleket 
bünyesinin ihtiyacı olan hususlarda da başka
larından eksik olmıyan kudret ve kuvvetlerimi
zi de kullanarak bu müesseseleri kurmak mec
buriyetindeyiz. Gelecek sene 'bütçelerinde iste
nilen raporların isabetsizlikleri veyalıut da lü
zumlu istatistik! bilgilerdeki gecikmelerden 
dolayı Hükümeti muaheze etmek istiyen arka
daşlarımız da bulunabilir, Hükümetten istedi
ğimiz çalışmayı görebilmemiz için ona imkân
lar sağlamak zorundayız. Biz vereceğimiz ye
rinde kararla 'bu kariunu 'bir an evvel çıkarmak 
zaruretini duyuyoruz. Bu memlekette artık 
yatırımın, teşebbüsün. Devlet ve hususi 
sektörün bütün çalışmalarında mutlak surette 
hesaba ve kitaba dayanan bir çalışma içeri
sinde bulunmak mecburiyeti vardır. (Alkışlar) 

Bu bakımdan kanunun Yüksek Meclisiniz
de hassasiyetle, inceden inceye müzakere edil
mesinde ve bir an evvel kanunlaşarak artık 
kalkınan Türkiye'de İstatistik Enstitüsünün 
yetiştirdiği istatistik erbabının kaleminden çık
mış bir çalışmanın içine girilmesinde büyük za
ruret bulunduğu kanaati ile kabulünü istirham 
ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎÛĞLU 

(Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım; istatis
tik işlerimize yeni bir veçhe vermek, teşkilâtı
mızı ıslah etmek ve kuvvetlendirmek için ha
zırlanmış olan bu tasarının bâzı arkadaşlarımız 
aleyhinde konuştular. Bir arkadaşımız da bü
yük bir belâgatle ve benim söyliyebileceğimin 
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daha iyisini söylemek suretiyle istatistik iğleri
mizin bugün ne durumda olduğunu ve kanunun 
neden getirilmesi lâzmıgeldiğini ifade ettiler. 
Aleyhinde ve lehinde konuşan arkadaşlarıma ay
rıca teşekkür etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ bir noktaya 
cevap vermeliyim. Hükümet masraf getirici ka
nunlara muhalif iken bu kanunu neden getirmiş 
diyen arkadaşlara mevzuu, bir de şöyle düşün
melerini rica edeceğim: Bir Hükümet ki, mi
sal olarak, za>bıt kâtiplerinin maaşına, dar ge
lirli vatandaşlar olduğunu bilerek, yapılacak ilâve 
karşısında hassasiyet gösterir, bu Hükümet it
tifakla şu tasarıyı Meclise sevk etmişse, demek 
ki çok düşünmüştür. Hakikaten bu kanun bir 
ihtiyaca tekabül etmektedir. Hükümet bütçe 
üzerinde bu kadar hassas iken bu kanunu sevk 
etmekte ne kadar düşündüğünü ve düşüneceği
ni takdirlerinize arz ederim. -. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun Yüksek 
Meclisin direktifleri ile huzurunuza gelmiştir. 
Her bütçe müzakeresinde bu teşkilât tenkid 
edilmiş ve kifayetsiz olduğundan bahsedilmiş
tir. Bu yalnız bu sene değil, benim muhalefet
te bulunduğum senelerde dahi, bütçe müzakere
lerinde mevzuübahsedilmiştir. 1955 ten beri 
her bütçe müzakeresinde tenkid edilmiştir. 

İstatistik işleri 1930 tarihinde çıkarılan va
zife ve salâhiyet Kanununa göre yürütülmekte
dir. Türkiye'de ilk nüfus sayımının yapıldığı 
günden bugüne kadar nüfus şu kadar artmış, 
iktisadi faaliyet şu kadar artmış, istatistik iş
leri şu kadar artmış olduğuna göre bugün artık 
aynı Teşkilât Kanuniyle bu işleri yürütmek 
mümkün değildir. «Neden Hükümet bu teşki
lâtı modern icaplara uygun bir enstitü olarak 
ele alan bir tasarı getirmiyor?» diye tenkid 
edenler olmuştur. Son defa bütçe müzakerele
rinde bu gibi tenkidler yapılmış ve biz de bu 
hususta en kısa zamanda İstatistik Genel Mü
dürlüğünün ıslahını mümkün kılacak yeni bir 
tasarının - ki, daha o zamandan esasları ha
zırlanmış ve üzerinde çalışmalar yapılmış olan 
bu tasarıyı getireceğimizi vadetmiştim. - Bu 
tasarının hazırlanması işinde yabancı elemanlar
dan da istifade ettik. Hatırlanacağı üzere, bu 
tasarının hazırlıkları 1955 de başladı. 1955 se
nesinden bu yana komisyonlar çalışmalarına \e-
vam etmişler ve son olarak Amerikalı bir icta-
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tistik uzmanı, Mr. Burdick gelmiş, memleketimi
zin istatistiki ile ilgili bir rapor vermiştir. 
Bu rapordan sonra tasarı bir daha gözden ge
çirilmiştir. Hükümetimiz vazifeye geldiği tarih
te yine memleketimizin büyük iktisat âlimi 
Ömer Celâl Sarç'a tasarıyı tevdi ettik, incele
meleri hususunda kendilerine bizzat rica ettim. 
Kendileri de çalışmalara iştirak ettiler. Hem 
bizim gerçeklerimizi bilen, hem de ilim adamı 
olarak şöhreti bizim memleketimizde kalmayıp 
Birleşmiş Milletlerde istatistik işlerinde dahi 
büyük şöhret yapmış bir uzman olan Sayın 
Ömer Celâl Bey de mütalâalarını söylediler. Bu 
mütalâalardan da istifade etmek suretiyle ka
nun tasarısında yeni tadiller yaptık ve bunca 
sene çalıştıktan sonra bu tasarıyı huzurunuza 
sevk etmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; biraz evvel konu
şan Ataöv arkadaşımız tarafından istatistik iş
lerimiz bütün açıklığı ile ortaya serildi. Bi
naenaleyh bu noktada personel azlığı ve bil
hassa personel kifayetsizliği başlıca meseleleri
mizden birisidir. Daha iyi çalışma usullerine 
olan ihtiyacımız aşikârdır. Makina bakımından 
istatistik işlerimiz modernleştirilmeye muhtaçtır. 
Nihayet, 6 ayrı binaya dağılmış olan İstatistik 
Umum Müdürlüğünün tek bir çatı altında 
toplanarak daha verimli bir idareye kavuştu
rulması lâzımdır. Bina yapımı işi hızını almış 
ve ilerlemektedir. Şu anda birkaç şubesini bir 
çatı altında toplamış bulunuyoruz. JBu yıl so
nuna kadar yeni istatistik teşkilâtı binasına, da
ğılmış olan bütün teşkilâtı toplamak mümkün 
olacaktır. 

En güzel bina ve teknik yardım imkânını 
sağlasak, en mükemmel teçhizatla donatsak, şu 
Teşkilât Kanununu değiştirmeden istatistik işle
rimizi yoluna koymaya imkân yoktur. Bu teş
kilât kanunu o kadar eskimiş bulunmaktadır ki, 
kanunda olmıyan birtakım şubeler fiilen ihdas 
edilmiş ve birtakım insanlar halen bu şube
leri idare ile vazifelendirilmiştir. Bugün bu 
kanunla getirilmiş olan teşkilâtın hacmi ve se
viyesine kadrolar fiilî zorlamalarla yükselmiş 
bulunmaktadır. Bu fiilî durumu bir zapturapt 
altına, almak bir ilmî sistem içine sokmak bu 
kanunun sevkindeki zaruretlerden birisini teşkil 
etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçeye yük tahmil 
edecek midir, etmiyecek midir hususuna gelin-
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ce : İstatistik Umum Müdürlüğünün bu sene-
kabul edilmiş olan, 1962 yılı bütçesinin bâzı bö
lümlerinde tasarruf yapıldığı için, sayım v6 
sair masraflarında, 1961 yılma nazaran vasıf 
itibariyle zayıf olan yevmiyeli personel kadrola
rında tasarrufa gittik. Daha evvel alman yev
miyeli personel kadrolarında tasarruf sağlamak 
maksadiyle 1962 bütçesinde 2 milyon lira bjr kı
sıntı yapıldı ve o kadar noksanı ile 11 milyon lira 
olarak teklif edildi ve Yüksek Mecliste kabul gör* 
dü. Demek oluyor ki, bir yıl evveline nazaran, iki 
milyon lira noksanı ile bütçe gelmiş bulunuyor
du. Bu kanun tasarısı 5 yüz bin lira ilâveyi ge
rektirmektedir. Bu beş yüz bin liranın da 1 Mart
tan itibaren ödenmesi lâzımgelen kısmından iü-
şüleceği ve kanunlaşmasından sonra da üç ay ge
çeceği düşünülecek olursa bu paranın da 125 
bin noksanı ile ancak 375 bin lira gibi bir mik
tar olarak bütçeye lâşey kabilinden bir ödene
ğin ilâvesi icabettiği çıkar. 

Bu itibarla, «Maliye Bakanı neden 18 mil
yon liralık tekliflerin veyahut şimdiye kadar 
yapılmış olan teklifler kabul edilip kanunlaşır
sa belki yüz milyar liraya yaklaşacak olan bir
takım tekliflerin karşısına dikilmiştir?»1 şeklin
de arkadaşlarım sual soruyorlar. Şunu arz et
mek isterim ki, Hükümet 'bu tasarı ile bir ilmî 
müesseseye çeki,düzen vermektedir, veçhe ver
mektedir. Fakat bütçeye sadece yarım milyo
nun altında bir külfet yükleyen bir tasarı ile 
huzurunuza, gelmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım; bir acı hakikati söylemeye 
mecburum. Uzun yıllar bu idarenin başında 
bulunmuş, büyük hizmetler yapmış umum mü
dürler ki, bunların başında rahmetli Şefik Bil-
kıır ve Celâl Aybar'lar gelmektedir, dış mem
leketlere genç elemanlar göndermişler, istatis
tik alanında İstatistik Umum Müdürlüğüne 
uzman olarak yetişsinler ve memlekete faydalı 
olsunlar diye, genç elemanları dışarıya gönder
mişler. 4 - fi sene Devletin parasiyle dışarıda 
okumuş ve uzman olmuşlar arasında bugün sa
dece bir kişi bu teşkilâtta vazife görmektedir. 
19 kişi gönderilmiş, 18 kişi, tatmin olamamak 
yüzünden, istatistik teşkilâtına kanunun icap
larına göre veçhe verememek yüzünden ayrılıp 
gitmişlerdir. Kimisi falan petrol şirketinde, 
kimisi falan müessesede vazife almıştır, buıgün 
yalnız bir arkadaşımız teşkilâtta vazifelidir. 
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Şimdi mütemadiyen eleman yetiştirmeye çalı
şıyoruz. Birleşmiş Milletler bursundan, ÎCA bur
sundan, Maarif Vekâleti, bursundan istifade 
ederek,, muhtelif memleketlere eleman göndere
rek yetiştiriyoruz. Bu kanunu getirmezsek, ha
kikaten nadir yetişen yüksek riyaziye 'kültürü 
almış insanları bu meslekte tatmin etmezsek, bu 
teşkilâtın tam randımanla çalışamayacağı aşi
kârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, vasıfsız elemanla 
bu teşkilâtı yürütmek mümkün değildir. Bir 
felsefe kolu mezunundan tutunuz da öğretmen 
olarak yetişmiş olanına kadar birçok insanı İs
tatistik Genel Müdürlüğü içinde sorumlu, birer 
yere oturtmuşuz. Lise mezunudur veya ortaoku
lun son sınıfından ayrılmıştır, şu isim altında, 
bu isim altında yevmiye ile veya devamlı hiz
metlerde çalışmaktadır. Bunlara en yüksek yev
miye vererek teknik işleri tevdi ediyoruz. 

Tahtakılıç arkadaşım dediler ki, «'bu teşki
lâtın nereye bağlanması lâzımgeldiği düşünül
medi mi?»' Bu teşkilât nereye bağlansın istiyor
lar, bunu da söylemiş olsalardı daha kolay ce
vap verilirdi. 

Hiç bir müessese, idari işler bak urundan 
Temyiz Mahkemesi bile bu Yüksek Meclise 
karşı sorumlu olan bir makama bağlılıktan 
kurtulamaz. İstatistik Umum M'üdürlüğü de, 
Yüksek Meclisin reyi ile düşmesi lâzım gelen 
bir makama bağlı olacaktır ki, Devlet İstatistik 
Enstitüsündcki çalışmalardan dolayı Yüksek 
Meclis murakabe yetkisini kullanabilsin. Üni
versiteyi dahi Milli Eğitim Bakanlığına bağla
mışız. Ama muhtariyeti, biraz da'ha ilmî görü
şe dayanmak gayretinden ibarettir. Teşkilâtın 
adının klâsik mânada bir umum müdürlük me
selâ, îç Ticaret Umum Müdürlüğü, •Gelirler 
Umum M'üdürlüğü gibi bir umum müdürlük 
olarak değil fakat bâzı makamlarda görüldüğü 
'gibi Devlet İstatistik Enstitüsü adı altına so
kulmasının sebeplerinden biri. bu muhtariyet 
hüviyetinin ifade ettiği maksada matuftur. 

Muhterem arkadaşlarım, istatistik Umum 
Müdürlüğü her devirde, 'kuruluşundan bu tari
he kadar daima ilmî hüviyetini ve dürüstlüğü
nü, 'o'bjektivitesini muhafaza etmiştir. İsi afiş
tik teşkilâtı teknik .imkânlar bakımından -kifa
yetsiz olduğu için, üzerine düşen vazifeyi yap 
inak hususunda tatminkâr nlmıyabilir, anın her 
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devirde siyasi tesirlerden uzak kalmasını bilmiş 
olan bir dairedir, damia siyasi tesirlerin üzeri
ne çıkmıştır. 

Arkadaşlar, siyasi tesirlerle rakam istediği
miz zaman tecrübe gösteriyor ki, İstatistik 
Umum Müdürlüğünün hiçbir şeyi gizlememiş 
olduğunu, falan İktisadi Devlet Teşekkülüne, 
falan Bakanlığın mevzuuna ait rakam hazırla
masını istediğimiz zaman İstatistik Umum Mü
dürlüğünün bu işi yapmayı kabul etmediğini 
görüyoruz. 

Bu teşkilâtın bir geleneği de vardır: Birçok 
gelmiş, geçmiş çoğu merhum olmuş kimselerin 
Ihare'ketleri daima doğru yürümüş ve daima 
doğru kalmış ve her vakit siyasi tesirlerden 
uzak kalma yolu güdülmüştür. 'Şimdiye ka
dar siyasi tesirler dolayısiyle itiyatlardan sap
ma yolu tuttukları ispat edilmedikçe, aksi iddi
aların yersiz olacağı kanaatindeyim. Biliyorsu
nuz bir sanayi sayımı yapılmıştır, bu sayım İs
tatistik Umum Müdürlüğü vazifesi dışında kal
mıştır. Bugün İstatistik Umum Müdürlüğümüz 
l)iı sayım sonuçları üzerinde çalışmakta, ve onu 
objektif ölçülere sokmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu daire muhtar 
olacaktır ama yine de bir' yere bağlı olacaktır. 
Tâyinler bakımından, geniş ölçüde bir muhta
riyet esası içinde, uzmanlıklara, daire reislik
lerine, üniversitede doçent tâyin edilir gibi; 
yüksek öğretimi, dil bilgisi, ihtisası tetkik edil
mek suretiyle tâyinler yapılacaktır. Bu hususta 
yeni hükümler getirmekteyiz. 

Eğer, arkadaşımızın, İstatistik Umum Mü
dürlüğünün nereye bağlanması lâzımgeldiği hu
susunda sarih bir teklifleri olursa bunun üze
rinde münakaşa yapmak mümkün olacaktır. 

Şunu ifade edeyim ki, bâzı memleketlerde, 
enstitü adını taşıyan fakat sadece öğretim ya
pan. müesseseler vardır, bunu onlarla karıştır
mamak lâzımdır. 'Bu enstitü, birçok memleket
lerde emsali olan ve Devlete bağlı olarak, bir 
Devlet müessesesi olarak salta hakkı otoritesi bu
lunan Devlet adına rakam toplıyan, neşreden 
bir müessesedir. Bir eğitim kurumu değildir, 
bir pertevniyal okulu veya bilmem bir sekreter
lik okulu ve saire gibi bir enstitü olsaydı belki. 
Hattâ bunların dahi Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı olması gerekir. Onun için Meclise karşı 
sorumlu bir vekâlete bağlanacaktır. Bütçeden 
masrafı çıktığına ^ör^ bu, böyle düşünülecektir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı daha 

arz edeyim : Memleketimizin iktisadi ve sosyal 
durumunu inceliyen uzmanlar, istatistik teşki
lâtımızın ıslahını tavsiye etmektedirler. En baş
ta geliyorlar, Plânlama Dairemizi görüyorlar 
ve diyorlar ki, istatistik işleriniz bu . durumda 
bulunursa plânlama işleriniz de aksar. Plân
lama teşkilâtını kurmuşuzdur. Plânlama teşkilâ
tına hiçbir devlet dairesinde raslanmıyan kıy
metli elemanları toplamanın çarelerini bulmu-
şuzdur. Bu daireye rakam verecek insanlara 
bunun yarısını, dörtte birini vermek mevzuu-
bahsolduğu zaman, personel bakı mm dan dü
şündüğümüz takdirde, kurduğumuz bu teşkilâta 
da yazık olur arkadaşlar. Bu istatistik Umum 
Müdürlüğü, Plânlama Dairesinin ayrılmaz bir 
bir parçasıdır. Burada devamlı memur çalıştır
mak için mukavele sistemine giderek olağanüstü 
tedbirler yoluna gitmedik. Üniversitelerden baş
ka, Devlet müesseselerindeki usullere bağlı kal
mak suretiyle bu işe bir terfih ve cazibe verme
ye çalıştık. Mâruzâtım bundan ibaretti)', arka
daşlarım, sual sorarlarsa cevabını da vermeye 
hazırım. 

SADRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Müsa
ade ederseniz sayın Bakandan bir sual .sormak 
istiyorum: 

BAŞKAN — Buyurun sorun. 
SADRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Efen

dim, soracağım sual şudur: Malûm Plânlama 
Dairesi ekonometri metodu ve modeller metodu 
ile çalışıyor. Bunun esası ise istatistiktir. İsta
tistik olmayınca bu çalışma mevzii ve afaki kal
maya mahkûmdur. İstatistik Umum Müdürlü
ğünün bugünkü durumu muvacehesinde Devlet 
Plânlama Dairesinin bugüne kadar yaptığı ça
lışmaların ve plânların durumu nedir? 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZÎOÖ-
LU (Kayseri) — Muhterem arkadaşım zannedi
yorum, kanunu takviye yolunda bir beyanda 
bulundular. İstatistik olmayınca plânın da 
olmayacağını ifade etmek istediler. 

SADRETTİN TOSBİ (Kütahya) İstatis
tik olmadığına göre, Devlet Plânlama Dairesi
nin yaptığı plânların durumunu ve bunları ne
ye istinaden hazırladığını sordum. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞ-
LU (Devamla) — Plân hakkındaki suallerine, 
Devlet Plânlama Dairesi ile ilgili müzakerede 
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cevap vermek daha uygun olacaktır, çünkü ten-
kidlerinin plâna müteveccih olacağını anladım. 
Size şunu arz edeyim ki, buna benzer plânlar, 
istatistik işleri bizden çok daha geri çok daha 
iptidai olan memleketlerde de yapılmıştır. Me
selâ Hindistan'da yapılan plânlar sayasında 
muazzam dış yardımlar sağlanmıştır. Bu plân
lar Hindistan'a yılda iki milyar yani bizim büt
çemizin birkaç misli yardım akmasını sağlamış
tır. Plân yaparken Hindistan'ın istatistik işle
rinin bizden çok daha ileri olduğunu kabul eder
ler mi arkadaşlarım bilmiyorum. 

Türkiye'de bir plân yapmaya yetebilecek 
kadar rakam bulunduğu, yalnız üzerinde çalış
mak ve kontrol yapmak lâzımgeleceği düşünül
müştür. Bunun için bizim plânlamamız da üç. 
kontrollü yapılmaktadır. Bunlar derece, derece 
kontrola tâbi tutulmakta ve üçlü bir kontrol süz
gecinden geçirilmektedir. Dünyaca tanınmış 
Profesör Tirbegen bile bu işin iyi olduğuna inan
maktadır. Tanınmış iktisatçıların NATO ra
poru okunursa plânlama gizliliği kalkıp da ça
lışmalarımızın ne kadar sağlam yürüdüğüne ar
kadaşımız ıttıla kesbedeceklerdir. Mâruzâtım 
bu kadardır. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Profesör Turhan Feyzioğ-
lu'nu Devlet Bakanı olarak dikkatle dinledim. 

Evvelâ şunu ifade edeyim ki, Türkiye'de Dev
let hizmeti gören, ister İstatistik Umum Müdü
rü olsun, ister köy öğretmeni olsun, almterini or
taya koymuş insanlar üzerinde bir münakaşamız 
yoktur. Sanki biz hüsnühizmet görmüş insanları 
tenkid etrnişşiz gibi meseleyi bir polemiğe götür
mek doğru değildir. Ben rahmetli Celâl Beyi de 
çök iyi tanırım, şimdi Maliye Vekilliği yapan Şe
fik İnan Beyi de çok iyi tanırım, Şefik Bilkur 
Beyi de çok iyi tanırım. Onun için kendileri bu
rada Bakan olarak konuşurken, bizim aklımızdan 
geçmiyen meselelerin müzakeresine işi götürme
nin mânası yoktur. Onun için biz şu anda iyi 
hizmet edenlere karşı ibir tenkid tevcih etmiyo
ruz. Biz diyoruz ki, bir müessesenin ismini değiş
tirmekle hiçbir şey halledilmiş sayılmaz. İstatis
tiğin ehemmiyeti hakkında aksi bir şey söyleme
dim ama ben, «geçirdiğimiz siyasi tecrübelerden 
istifade ederek, İstatistik Umum Müdürlüğünün, 
Başvekâlete bağlı bir Hükümet müessesesi halin
den çıkarılmasını tetkik ettiler mi?» dedim, 
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Arkadaşlar. Devlet müessesesi olunca, İstatis

tik Enstitüsüne müstakil müessese hüviyeti ver
mek daima mümkündür. Hattâ bu tecrübeyi ya
pan devletler de vardır. Birtakım dikta rejimi 
takibeden devletlerde dahi Harita ve istatistik, 
Enstitüsü gibi müesseseler Hükümetin dışında 
mülâhaza edilmiştir. Bizim ortaya koyduğumuz 
ten'kid, Başvekâlete bağlanmasın, Hükümete bağ
lansın yolundadır. Sonra dediler ki: «Bu mües
sese daima politikanın dışında çalışmıştır.» Ar
kadaşlar, (biz mazi meselelerini ortaya koymıya-
cağız. Milletvekili maaşlarının şu kadar olması 
hakkında bir şey Anayasaya geçirilir mi? Bu da-
'hi memleketimizin geçirdiği acı tecrübeler dola-
yısiyle ama kanun içinde mütalâa Edilmiştir. 

Zaman zaman bülten neşredilmemesi meselesi
ne gelince; memurları her türlü şaibeden ten
zih ederim. Bu müessese İlmî İstatistik Enstitü
sü halinde çalışabilir, hattâ ilmî bir müessese ha
linde çalıştırmak için Büyük Millet Meclisine 
'bağlanması da pekâlâ düşünülebilir. Benim ten
kidimde bir Vekâlete değil Başvekâlete bağlan
masının bile İstatistik Enstitüsünün kendisinden 
beklenen hizmeti aksatabileceği endişesi ifade edi
lip dururken, dönüp de, «Millî Eğitim Bakanlı
ğına mı bağlıyalım?» diye bir mütalâa, serd etmek 
tamamen yersizdir. 

Gelelim personele tazminat verilmesi ve yetiş
miş elemanların başka yerlere gitmesi meselesine: 
Bu mesele Türkiye'nin ayrı bir problemidir ve 
bu; -'bütün âmme müesseselerinin beraber müta
lâa, edilmemesinden doğmaktadır. Bir misal vere
yim. Bugün Orta - Doğu Âmme Enstitüsü ve Tek
nik Üniversitemiz başka bir maaş sistemi tatbik 
ediyor. Bir personelin bir yerden bir yere nakli
nin sadece maddi sebeplere dayanmaması gere
kir. Bunun yanında mânevi sebepler de vardır. 
Memlekette şahsiyet ölçülerini kaybetmiş olmamı
zın getirdiği sebepler de vardır. Devlet teşkilâ
tında personel mevzuunda bir Bakanlıkla, öteki 
Bakanlık arasında âdeta bir yarışma vardır. Yan
lış ıbir Hükümet programının tatbikinin âkibet-
leri göze çarpmaktadır. Bugün açıkça ifade ede
yim, Devlet hesabına okuttuğumuz kimselerin ço
ğu Devlette çalışmıyorlar. Bizim bugün Trabzon 
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi için birçok per
sonel yetişiyor. Türkiye'de personel meselesinin 
toptan halledilmesi üzerinde durmazsak, bu ye
tiştirdiğimiz elemanları yerlerinde çalıştırmazsak, 
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bu işin inçerisinden çıkamayız. 800 lira tazminat 
verince yetiştirdiğimiz elemanlar bu müessesede 
çalışmak istiyorsa ki, bu da yepyeni bir mesele
dir. Bu tarzda mütalâa etmezsek yetiştirdiğimiz 
elemanlar da kalmıyacak, yetiştirdiğimiz müte
hassıslar da kalmıyacaktır. Hükümet bizim tek
lifimizi müşterek olarak ele almalıdır. Bu yoldan 
yürüyerek yetiştirdiğimiz elemanları ihtisasları 
çerçevesi içinde çalıştırmalıdır. Bu yapılmamak
ta, tayyare mühendisi olarak yetişen bir kimse 
Sümerbankta çalıştırılmaktadır. 

Sayın Bakana şunu 'hemen söyliyeyim ki, 
istatistiğin ne derece ehemmiyetli bir mevzu 
olduğunu hepimiz açıkça biliyoruz. Kendileri
nin de ifade ettiği gibi, Parlâmentoda her ve
sileyle bu hususta temenniler izhar olunmuştur. 
Fakat bu kanunu, bu meseleyi toptan hallede
cek olan husus, Devlet personelinin bütün hü
viyetiyle ortaya çıkması, âmme hizmetlerinin 
görülebilmesi için personelin çalışma şartları
nın hazırlannıasiyle alâkalıdır. 

Meselâ, Devlet teşkilâtında bir daire için 
yetiştirilen elemanın hakları verildiği takdirde 
başka yere gitmemesi için gerekli prensipler 
kurmak icabeder. Onun için bizim burada1 torta-
ya koyduğumuz mevzu aşikârdır. İstatistik 
Enstitüsünün evvelâ Hükümete bağlı bir mües
sese olarak mı, yoksa muhtariyeti haiz bir mü
essese olarak mı kurulmasında faide vardır, yo
lunda Hükümet sarih fikrini söylemedi. Dedi
ler ki ; «Üniversite de bir bakanlığa bağlıdır.» 
üniversite bir bakanlığa bağlıdır ama, üniver
sitede Bakanın şahsı ile temsil edilir, hiçbir hiz
met, hiçbir faaliyet yoktur. Tâyin formalitesi 
dışında hiçbir şeye bakan müdahale edemez. Bu 
muhtar müessese içinde mütalâa edilmesi düşü
nülüyorsa, aynı rejim, İstatistik Enstitüsüne 

vde .tatbik edilebilir. Burada çalışmış ve gayret 
göstermiş arkadaşların, ölmüşlerse ruhları şad. 
olsun, kalanlara da yapmış olduğu hizmetlerin
den. dolayı teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Sayın Bakandan gösterdiğimiz sınır çerçe
vesi içinde cevap vermesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman. 

H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlarım, gerekçeden söz açıldı. Ben daha ev
velki konuşmamda bu mevzua temas etmemiş
tim. Şimdi bu hususa da temas edeceğim. 
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Gerekçede, Philadelphia Üniversitesi İsta

tistik Profesörü Dr. Douglas Burdiek'in, rapo
rundan bahsedilmekte ve bunun bir suretinin 
gerekçeye ekli bulunduğu zikredilmektedir. 
Halbuki elimizdeki tasarılara ekli böyle bir ra
por mevcut değildir. Bir kanun geliyor, bunun 
gerekçesinde bu raporun ekli olduğundan bah
sediliyor ve bu tasarının temelinde bu raporun 
ışığı vardır, deniliyor, fakat bu rapor eklenmi
yor. 

Sayın Tahtakılıç, benim de dokunmak iste
diğim bir noktaya temas ettiler : Biz, ne istatis
tik! çalışmaların ehemmiyetsizliğine temas et
tik, ne de bugün veya dün bu müessesede çalı
şan şahıslar hakkında en ufacık bir lâf söyle
dik. Biz, sureti katiyede inanıyoruz ki, iktisadi 
ve içtimai meselelerin çok kompleks bir durum 
arz ettiği bu devirde, istatistik! çalışmalar bi
zim için çok önemli bir mevzudur. 

Bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
nokta şudur; Türkiye'de, daha evvel söyledi
ğim gibi, A dan Z ye kadar bütün teşekkülle
rimizde maalesef bozukluk vardır ve bugüne 
kadar yapılan çalışmalarda, müesseseler tek tek ele 
alındığı içindir ki, o müesseseler de ıslah ola
mamış ve umumi bir düzelme de tahakkuk etti
rilememiştir. Biz, deriz ki, Hükümet yeni bir 
reorganizasyon yapmak yolundadır ve zanne
dersem 22 haftalık bir mühlet vermişti. Bu 
müddetin sonunda Devlet Personel Dairesi ile 
Devlet Plânlama Teşkilâtının müşterek bir ka
rarı açıklanacaktı. Bu ışık altında Türkiye'de 
umumi ve idari reorganizasyon yapılırken bu 
da mütalâa edilsin. Bunlar yapılmadıkça konuş
mamda arz ettiğim mahzurlarla karşı karşıya 
geleceğiz. 

Sayın Bakan dediler ki ; 1962 bütçesinden 
iki milyon liralık bir tasarruf yaptık. Biliyorsu
nuz 1962 bütçesi Şubat ayında müzakere edildi. 
Personel masraflarından yapılan tasarruf da 
800 bin lira idi. Buna mukabil gerekçede hizme
tin ifa edileceği beyanı konmuştu. Şubat ayın
da bütçe çıkarken denilir ki, 800 bin liralık bir 
tasarruf yaptım ve hizmet de yürüyecektir. 
Buna rağmen Mart ayında bir kanun tasarısı 
Bakanlar Kurulundan Meclise sevk edilir ve 
denir ki, «Bu müessesede hizmetin yürüyebil
mesi için böyle bir kanunun çıkması lâzımdır.» 
Mademki böyle idi, bütçe gerekçesinde; «Biz 
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bu tasarrufu yaptık ama, yarın bir teşkilât ka
nunu ile geleceğiz.» denmeli idi. 

Şunu ifade edeyim ki, Türkiye'de A dan Z ye 
kadar her müessesemiz ıslaha muhtaçtır. Ama 
tek tek değil, cümlesi birden ıslah edilsin ve bu 
iş bir prensip, plân ve program dairesinde yü
rüsün. 

Tatmin meselesi İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde başlayıp, muhtelif dairelerimize sirayet 
eden ve memuru hizmetine bağlı tutmak esba
bı mucibesiyle ileri sürülen tatmin meselesi bu
günkü personel dâvamızı çıkmaza sürükleyen 
tek sebeptir. Memurlarımız tatmin edilmedikle
ri için burada durmuyorlarmış. Hangisi tatmin 
ediliyor? Doktorlar, mühendisler,... Kimisi 150 
lira yevmiye alıyor, kimisi 500 lira aylık alıyor. 
Adalet bu mudur: Devlet nizamını yürütmek 
yolu bu mudur'? Bugün hâlâ aynı yolda gitmek 
caiz midir f Sonra benim üzerinde en ziyade dur
duğum mevzu, 280 tane ve mutlaka 300 ün üze
rinde bir memurun tensikatı yapılacağıdır. Ge
rekçeye göre bu tensikat yapılacak mıdır? öl
çüsü ne olacaktır? Yoksa (E) cetvelindesiniz di
ye personeli kapı dışarı mı atacaksınız? Atıla-
caksa memlekette içtimai düzensizlik husule ge
lecek midir? Bunun cevabını istiyorum. Bunda 
istatistik! malûmat toplamanın fuzuli olduğu 
yolunda bir mütalâa var mıdır? (Sağdan, alkış
lar) 

BAŞKAN — Bakan. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZlOĞLU 

(Kayseri) — Efendim, demin Ali Beyefendinin 
sualine cevap arz.etmeyi ihmal ettiğimi anladım. 
Bu kanun hiçbir zaman kimsenin kolundan tu
tup atılmasını intacedemiyecektir, böyle bir şey 
yoktur. Bu kanun geniş bir sosyal mesele çıka
racak diye bir şey mevzuubahis değildir. Yal
nız, İstatistik Umum Müdürlüğü bu sene, hiçbir 
sosyal kriz yaratmadan, hakikatta yapacak iş
leri olmıyan 100 kadar yevmiyelinin işine yeni 
bütçe ile son verdi. Bu tabiî bir şeydir. Nüfus 
sayımı yapılır, bu müessesede yevmiyeli sayısı 
artar. Tasnif biter, iş biter, yevmiyelilerin işine 
son verilir. Ahval ve şartlara göre yevmiyeliler 
değiştirilebilir, başka vasıfta yeni elemanlar 
alınabilir. 

istatistik Umum Müdürlüğünün, işin seyri
ne göre, yıllara ve mevsimlere nazaran sayısı 
değişen bir personele ihtiyacı vardır. Bunun için 
İstatistik Umum Müdürlüğünün esas kadrolu 

- 573 



M. Meclisi B : 77 
personeli yanında bir de mevsimlik işlerde ça
lıştırılmak üzere yevmiyeli çalışan personeli 
mevcuttur. Bu yevmiye ile çalışan personelin hiz
metleri daimî değildir. îş icabına göre alınırlar 
ve iş icabına göre işten çıkarılırlar. Mevsim ica
bı işe alınan personel işe alınırken, kendilerine 
muayyen bir süre için işe alındıklarına dair be
yanda bulunulur. Ve onlarda yaptıkları işin al
tı ay veya bir sene müddetle devam edeceğini 
bilerek iş görürler. 

Muhterem arkadaşlarım; bu enstitünün bir 
yere bağlanması meselesi hakkında sayın arka
daşımız yine beyanatta bulundular. Bu umum 
müdürlük veya enstitünün başka memleketler
de nereye bağlı oMuğunu sordular. Başka mem
leketlerde Ticaret Bakanlığına bağlıdır. Daha 
ziyade iktisadi işlerle uğraştığı için buraya bağ
lanması tercih edilmiştir. Amerika'da Başba
kanlığa ve Maliye Bakanlığına bağlıdır. Bizim 
memleketimizde ise bugün Başbakanlığa bağlan
mıştır. Daha önce de Maliye, Sanayi ve sair ba
kanlıklara bağlanmamıştır. Çünkü muhtelif ba
kanlıklar şu veya bu şekilde kendi ihtiyaçları
nı en iyi şekilde telif etmek imkânına sahip 
bulunmaktadırlar. Muhtelif bakanlıklardan ra
kam toplayıp iş görecek bir umum müdürün 
ise bir tek vekâlete bağlı olmamasında fayda 
görülmüş, biraz daha istiklâl, biraz daha klâsik 
Devlet Teşkilâtının yanında bir muhtar hüviyet, 
bir ilmî hüviyet verebilmek ümidiyle, anlaşılı
yor ki, bâzı memleketlerde olduğu gibi Ticaret ! 
Bakanlığına, Sanayi Bakanlığına, Maliye Ba- I 
kanlığına değil doğrudan doğruya Başbakan- j 
lığa bağlanmıştır. Bu Başbakanlığa bağlılık ! 
keyfiyeti rakamların toplanmasında, neşrinde 
Başbakanın, «Şu rakam şöyle olsun, bu rakam 
böyle olsun.» merkezinde karışacağı /değildir. | 
Hayır efendim, böyle bir şey olmamıştır. Tek I 
parti devri olmuş, böyle bir şey olmamış, çok I 
parti devri olmuş yine böyle bir şey olmamış
tır. 

Rakamlar üzerinde bunca mücadele ve pro
paganda yapıldığı bir devirde yaşanmış, yine i 
de hiç bir taraftan, «îstatistikî rakamlar şöy
le olsun, böyle olsun.» denilmemiş ve böyle bir ı 
baskı olmamıştır. I 

İstatistikte hedef; bu rakam toplama, ra
kamların tahlili, tefsiri, neşri, işinde bu umum 
müdürlük daima istiklâlini muhafaza etmiştir, i 
Bundan emin olsunlar. f 
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îlmî muhtariyeti olacak ama, tâyinler bakı

mından da mesuliyet ve bütçe bakımından bir 
yere bağlılığı olacaktır. Bu bağlılığı elbette 
Gelir Genel Müdürlüğünün bağlılığı gibi değil
dir. Bu müessese Devlet istatistik ihtiyaçlarına 
cevap verebilmek için kurulmuştur. Hangi ihti
yaçlar için rakam toplıyacağı konusunu ve Dev
letin çalışma sahalarım tes'bit bakımından ta
leplere mâruz kalması tabiîdir. Devlet arabası
nın farı bu. Devlet arabasının farı, Devlet ara
basının yolunu aydınlatacak olan ışıklar, bu 
Devlet arabasına elbette bir yerden bağlı ola
cak. Bizim teşkilâtımız düşünmüş, bu Başba
kanlığa bağlı olsun, lönde bulunsun, yolu daha 
iyi aydınlatabilir, demiş. Yalnız, eski kanunda 
meveudolup da işlemiyen, «Âli İstatistik Şû
rası» denilen bir müessese bu kanunla kurulu
yor. öyle bir müessese kuruluyor ki, burada 
sadece İktisadi Devlet Teşekküllerinden, üni
versitelerden ve istatistik okutan öğretim üye
lerinden değil, bir bakanlık müsteşarının, Dev
let Plânlama Teşkilâtının 3 daire başkanı ve 
10 kişilik tanınmış istatistikçisinden de istifade 
suretiyle İstatistik Umum Müdürlüğünün bu 
yıllar zarfında yapacağı çalışmalar ve prog
ram hakkında fikir ve mütalâaları alınmıştır. 
Bu suretle, bütün Devletin ve ilim adamlarının 
memleket ihtiyacına cevap vermesi ve bu saha
larda çalışması sağlanmak isteniyor. 

Şimdi, arkadaşlarım derler k i ; «öğretmen
lerin terfihi...» Kim istemez? Kendisi Maarif 
Bakanlığı yaptı, ben de yaptım. Ben de iste
rim. İkimiz de mesuliyet taşıdık, halef-selef ol
duk. Elbette isteriz. Yalnız, Üniversite Hocası 
Ömer Celâl Beye hak veriyoruz, tanıyoruz. Köy 
öğretmenlerinin 10 lirasını, 40 lirasını 100 lira 
olarak verdik, ama her öğretmene de veremi
yoruz. 

İstatistik Genel Müdürlüğünde çalışan bü
tün memurlara değil, uzman durumunda olan, 
yüksek tahsil üzerine ayrı bir tahsil yapmak 
mecburiyetinde olan umum müdür veyahut ens
titü başkanı, daire başkanı ve uzman durumun
da olan ve bu camianın sayıları elli kadar bu
lunanlarına bu tahsisatı veriyoruz. Elli aded 
uzmandır bu tahsisat alacak olan. Bunlara tah
sisat vermekle düzelmez bizim personel işimiz. 
Bizim bu personel işimiz öyle karışıktır ki... 
İstatistik TTırmım Müdürlüğü böyledir, Kara-

574 



M. Meclisi B:77 
yolları 'Umûm 'Müdürlüğü böyledir, İktisadi ı 
Devlet'Teşekkülleri böyledir. Bu kanunla Dev-' 
lfet personel rejimini ıslah iddiasında değiliz. 
Bu kanunun, personel rejimimize kendi tâbirle
ri "ile,? sihirli bir değnekle dokunmuş gibi büyük I 
bir ıslahatı getirmesi beklenemez. Nasıl ki, Dev
let 'hizmetlerinin gerektirdiği ahvalde, yani yan
gın, olan yerlerde Karayolları daire kurmuş... 
Acaba bugün yaptığı büyük hizmetleri bu ba- | 
rem içinde kalsaydı yapabilecek mi idi? Âmme i 
sultası içinde bu mümkün olabilir miydi ? | 

• Yevmiyeli Nafıa Müdürü olur mu? Bir Na- I 
fıa Müdürü Devlet hizmeti görüyor. Biz bir na- ) 
fıa müdürünü dahi yevmiyeli bir işçi gibi kul- ; 
lanan bir memleket.haline gelmişiz. i 

l§te biz kendisinden iş beklediğimiz bu mü- i 
essesemizi. bu. vaziyetten kurtarıp devamlı me- j 
mumlar elinde çalışır, sağlam ve teminatlı hale , 
getiçmek..istiyoruz. . . j 

Sonra arkadaşımız, «22 haftada hazırlanma- i 
sı düşünülen bir idari reform tasarısı, vardı, o > 

.beklenemez miydi?» buyurdular.-Bunun perso- j 
nel rejimiyle. bir gûna alâkası yoktur. O yetki , 
ve ; sorumluluk cephesinden idareyi tetkik et- { 
mektedir. Onun. adı, «İdari reform tetkiki» dır. i 
Sadece,-çeşitli bakanlıklar arasında dağılmış ! 
olan çeşitli sorumlulukların ahenkli bir şekilde ', 
sağlaması için işi de olmakta, sorumluluk ve , 

• yetki bakımından idaremiz tetkik edilmektedir. ; 

Personel rejiminin lâyikı ile tetkikinin yapıl- . 
ması için 22 haftada hazırlanması düşünülen ta- , 
sarı bir idari reform tasarısıdır. Personel işi j 
ile alâkası yoktur. Personel rejiminin topye- ' 
"kûn ıslâhı çok- uzuri vâdeli: bir iştir. Eğer aksi 
olsaydı, geçen' celse kabul buyurulan tasarı ve 
•teklifler için de hele kalsın, neticeyi bekliye- ' 
•lim derdik".' Fakat Devlet personel rejiminin 
• daha 'uzun süre : temel : prensipleri '• bakımından 
konuşulması gerekecektir, istatistik Umum Mü- \ 
dürlüğÜ 'teşkilâtımıza ait ve 32 yıl eski olan 

'''kanunun arlık ' daha fazla bekletilmeye imkân ] 
ve tahammülü yoktur. j 
"" ;'Arkâdaşi'mız:; «Bütçede yapılan indirme 800 j 

" bin' liratlır!» 'dediler. Evet," personelden tasarruf ı 
•8ÖÖ bm İirâdl'r, fakat;bizim yevmiyeli persone- i 
İlliden 'yapilnn'' tasarruflar; sâyimiâr masrafında 
global olarak alman "tahsisatta görülecektir. ı 

.;Tftsarrufumu3voe;man- iki ınilyon lira olmuştur, j 
;>-8p.O;' bin 'liranın 400 bin libasını bütçe müzake- j 
yçeleşri - şıraşmda teşkilât kanununu getirerek ele | 
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alacaklarını söyleselerdi daha iyi olurdu, diyor
lar. 

Arkadaşlar, biz teşkilât kanununu getirece
ğimizi söylemekle kalmadık, bize Bütçe Komis
yonunda emir verildi, İşte zabıtlar meydanda
dır. Biz Bütçe Komisyonunda izhar edilen te
menniye uygun olarak bunu getireceğimizi 
vadettik. Binaenaleyh, bu nokta söylenmemiş 
değildir. 

Mâruzâtım bu kadardır, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, medeni bir Devlet vasfını gerçek
ten iddia edebilmek için, o varlığa sahibolmâk 
daha doğrusu, vâkıf olmak lâzımgelir. İstatis
tik teşkilâtı her memlekette olduğu gibi, bize 
de bunu kazandıracaktır. Bu itibarla bu kanu
nun elbette lehindeyim ve bir an evvel çıkma
sını çok arzu ederim. Yalnız, kanunun geliş 
şekli ile, bünyesinde gördüğüm bâzı araz ve 
noksanlıklara gücüm yettiği kadar temas etmek 
istiyorum. Bu, tamamen iyi niyetimden doğma
dır. Gerçi hukukta, müstakil bir ders olarak, 
okuduğumuz istatistik meselesinin, probleminin 
öneminin, teknik değerinin, sosyal değerinin 
bilhassa tebarüz ettirilmesini burada zait bul
dum, ama, doğrudan doğruya bu noksanlık ve 
aksaklıklara temas edeceğim ve bunları, âtiyen 
Sayın Bakanın ve umum müdürün nazarı dik
kate alacaklarından da eminim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu enstitü, bâzı ar
kadaşlarımızın, aleyhinde bulunmalarına rağ
men, Anayasanın 129 ncu maddesinin âmir hük
mü olan Devlet Plânlama Dairesinin lâzımı 
gayrimüfariki ve âdeta eşi mesabesindedir. 
Bunların, hattâ, teşkilât olarak tek bir bünye 
içinde yanyana, af finizi istirham ederim, ka r ı -
koca gibi daima bir arada, bulunmaları lâzım
gelir. Buna rağmen kanun tasarısı; Devlet 
Plânlama Teşkilâtına olan münasebetini, gayet 
uzak bir maddenin, Şûraya taallûk eden, İsta
tistik Şûrasına taallûk eden bir maddenin kuru 
bir fıkrasının iki kelimesinde bu teşkilâta te
mas etmek suretiyle geçiştirmiştir. Demin de 
arz ettim : Her iki teşkilâtta bir birleşme lüzu
munun bu kadar kati, zaruri olmasına karşılık, 
kanun tasarısının bu münasebeti bu kadar uzak, 
bu kadar sathî olarak sinesine almış olmasını 
büyük bir noksan addederim. 
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Bendeniz her halükârda, her an ve her zd* | 

man bu iki teşkilâtın daima temas halinde ol
ması gerektiğini, bu temin edilmeksizin her 
ikisinin de memlekete tamamen ve fiilen nâfi 
olamıyacağı kanaatini bilhassa belirtmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun bilhassa 
üzerinde duracağım noksanlıklarından başta 
geleni, bir vesaik toplama, âdeta, bir rakamlar 
ordusu toplama makamında olan bu teşkilâtın, 
topladığı bu rakamları, bilgileri nerede şak
ıyacağına dair teşkilâtın maddeleri içinde, cet
vellerinde bir bilgi görmediğim için "bende uya
nan bir endişedir bu. 

Böyle modern bir teşkilâtın sadece bir (idari 
îşler Dairesi) nin bir sürü işleri arasında, kanun 
maddesinde geçen «evrak» kelimesinin içine sı
kıştırılmasını ilgililer bu tasarıda istemişlerse bu, 
iddia ettikleri modern bir zihniyetle asla kabili 
•telif değildir. Bir modern arşiv, yani Ibu Ensti
tüde her an faal, hayatiyetini muhafaza eden rar 
kamları raflarda ilgili uzmanların, «buraya gel» 
emrini bekleyip, «baş üstüne» diyerek koşacak şe
kilde canlı rakamlar halinde gayet metotlu bir 
şekilde tasnif edilmiş dosyalarının saklanacağı 
yer neresidir? Bu, kanunda yok! Bir arşive isti-
nadetmiyen böyle bir teşkilâtı nasıl tam addede
biliriz? Çok üzüldüm. Arşiv, (Büyük Ambar) di
ye 3 memurun konduğu yer midir? Yoksa, bu ev
rakın, bu tasarıya kadrosu, personeli konmamış 
başka gizli bir arşivi mi vardır? 

Bâzı personel ve sair memurlarının dışında 
iki ana İstatistik Dairesini ('biri Teknik, (biri de 
İdari Muamele Dairesini), kurmak iddiasında 
bulunan bir kanun tasarısında böyle bir arşiv bu
lunması unutulmuştur. Müsamaha ile kabul edi
len bir noksan olsun istemiyorum. Yapi, katiyen 
böyle bir müsamahayı bendeniz kabul edemiyo
rum. Evvelce de arz ettiğim veçhile bu işin nâ
çiz, uzmanı olarak iki yıl İller Bankasında tat
bikatını yüklenmiş bir insan olarak arşivsiz bir 
İstatistik Enstitüsünün ayakta tutmak değil, bir 
gün bile düzgün Çalışması mümkün olacağı kana-
atiûde değilim. 

Kanunun temas edececeğim ikinci arızası; bu 
maddede, en lüzumlu olan memurların ve hattâ 
halkın ve öğrencilerin yetiştirilmesi için kurstan 
geçmesini, mahallî bâzı eğitim kurslarını unut
ması bahsidir. Hükümetin bir istatistik eğitimi 
ve millî terbiyesi tezine matuf her hangi bir sis- • 
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temi bu tasarıya sokmamış olmamdır. Demtfc is
tiyorum ki; bir millî, dahilî istatistik propagan
dasını Maarif sahamızda ve halk toplumları için* 
de muhakkak surette tesis için bu kanunun bâzı 
işaretler, bâzı âmir hükümler, hattâ tasarımlı 
sonundaki teşkilât cetvelinde töuna mütaaîlik bâ̂  
zı personel, bâzı masraf yerleri göstermesi icabe-
derdi. Haydi masraf eklemekten prensibimiz 
dolayısiyle vazgeçelim, ama, koyduğu personel 
içinde bu vazifenin de kendilerine tevdi edilece
ği keyfiyeti, işaretlenmiş olmalı idi. Yani, millî 
bir istatistik eğitimi programını, millî bir çerçe
vede yapmadıkça, muhterem arkadaşlarım evvelce 
bütçenin tümü hakkında burada konuşurken arz 
ettiğim gibi, jandarma kumandanı, nahiye müdü
rü, köy muhtarına «sizden senede kaç yumurta 
çıkar» diye sorar; o da aklına gelen rakamı söyler: 
«Şu kadar çıkar» diye! Belki gerçekten daha az 
bir rakam söyler, dalha fazla vergi ödemiyelim di
ye! Ve bu rakamı nahiye J. Komutanı telefonla 
alır, nahiye müdürüne; o da ilçe tarım memu
runa yazar; gele gele, istatistikler bu gibi rakam
ların toplamı olur! İşte bu şekilde istatistik bül
tenine geçer, tstatistikin Devletin hayatındaki 
kıymetini, mevkiini, halkın en küçük ferdine va
rıncaya kadar telkin etmedikçe, bu telkin ve pro
pagandayı daimî bir vazife şeklinde cereyan et
tirmedikçe, daimî bir eğitim mahiyetinde olma
dıkça; bu kanun da kuru ve dahilî bir teşkilât 
kanunu mahiyetini geçemez. 

Bu itibarla tasanda işaret ettikleri, sadece 
mahallî kurslara matuf hükümlerden ayrıca, 
esaslı şekilde bir madde veya bir maddenin müs
takil bir fıkrası şeklinde millî istatistik propo-
gandasmm lüzumuna ve az çok ana hattı ile tek
niğine işaret edilmesi icabederdi. Kaldı ki; değil 
propaganda, bu kanun tasarısı tam tersine, açtı
ğı bir yasaklama faslına bâzı menfi prensipler 
dahi koymuş; yani, Devlet dairesinden tutun, 
özel sektöre kadar, her türlü toplum, kurum, ve 
kuııülarma, «banaH sormadan kendine mütaaîlik 
işlerden başka, sosyal rakamlar tophyamazsm» 
diye bir de baraj kurmaya kalkmıştır. Değil ter
viç ve teşvik etmek, bilâkis bir baraj kurmak su
retiyle hakikaten hikmeti vücudunun tam tersi
ne bir hükme dahi varmıştır. 

Muhterem arkadaşlarını, böyle bir istatistik 
enstitüsünün memlekete faydalı olacağına kaani 
olabilir miyiz? Böyle bir Kanun tasansraın tam 
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yerine ve tamamen faydalı olacağına inanabilir 
miyiz! Bu itibarladır ki, bu tasarı burada me
murların, dairelerin, kurumların ve özel sektör 
dairesinin, yani bu hususta toplanması gereken 
kendi statüleri gereğince kendiliğinden ister bu
rada isterse yönetmeliklerde kaybetmeleri lâzım-
gelen, her türlü doneleri verecek müessesele
rin, bilâkis vermek şöyle dursun, bunların kendi 
gayretleri ile yaptıkları istatistiklere de mâni 
olmaya çalışmakla görevlendirilmesi, nasıl kabul 
edilebilir? Hepimiz muhtelif müesseselerde ça
lışmış insanlarız. Her müessese kendi âmirinin 
gayretiyle kendi faaliyetine matuf bâzı istatis
tikleri toplamak hevesindedir. Bunu yapmakta
dırlar. Bendeniz İller Bankasında iki sene uzman 
olarak çalıştığım zaman, faal bâzı banka ge
nel müdürlerinin bazı istatistikleri daima topla
dıklarını ve kongrelerinde her sene delegelere 
övünerek bu işleri anlattıklarını iftiharla gör-
müşümdür. 

Ama ne çare ki, bu memlekette Devlet eliyle 
bir istatistik Enstitüsünün kuruluş ve görev
leri tasarısı bu memleketteki sosyal faaliyet
lere, Devletin hayatiyetine ilgili ve lüzumlu 
olan, hangi şekilde bilgilerin toplanmasını ba
his konusu etmez ve bunlara işaret eylemezse, 
yani kanun bundan hiç bahsetmezse, herkes 
kendi bildiğine gelişigüzel birtakım bilgiler 
toplamaya kalkarsa bu yapılan işlere Devlet 
istatistiki denmez. Bu, karmakarışık bir iş 
olur. Bundan Devletin istikbali için faydalı ne
ticeler alınamaz. Bu itibarla buna modern bir 
teşkilât denemez. Bu itibarla, yapılmış olan ta
sarının bu noksanlarının ikmalinin zaruri oldu
ğuna kaaniim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu vesile ile ifade 
etmek isterim ki, kanun Devlet daireleri ile 
katma bütçeli dairelerin, özel idarelerin, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin, özel sektörün bu 
arz ettiğim kadroları dışında kalanların, vatan
daşlarla olan münasebetlerin ayarlanmasını 
âmir hükmü olarak kanuna koymazsak bu te
şekkül kendilerinden beklediğimiz bu ana ma
lûmatı nereden temin edecektir? Tasarının, bu 
malûmatı vermiyenlerin icabettiği şekilde ta-
kibedileceğine dair cezai müeyyidelerle karşı
lanacağım hatırlatması lâzımgelirdi. İşte de
min arz ettiğim gibi, aksi istikamette yasakla
ma hükmü koyacağına, tasarıya bu şekilde bir 
hükmün konmasının fayda ve zarureti vardı. 
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Bu şekilde olmayişı, bu kanun tasarısının, ben
denizin naçiz kanaatime göre, büyük bir nok
sanı, teknik bir noksanıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; demin işaret etti
ğim meseleye, arşiv meselesine mümas olarak 
bir de bina meselesi vardır. Eğer geçenleriniz, 
tesadüfen görenleriniz varsa bugün İstatistik 
Genel Müdürlüğünün bir kısmının bulunduğu 
bina, Maltepeden, Bahçelievlere giden G. M. 
Kemâl Caddesinin üzerinde bir büyük apart
mandır. 

Kiralık bir binada, asırlar boyunca rakam
larını saklayıp aynı yerde millete hizmet ede
cek ve faydalar sağlıyacak bir teşkilâtın bu 
kiracılık vasfından kurtulması elbette lâzımdır. 
Bir arşiv ne kadar lüzumlu ise, bunun tesis edi
leceği yerin ilelebet sabit kalması da bu teşki
lât bakımından hayati bir zarurettir. Bugünkü 
bir bina durumiyle mukayese edilirse, bu ka
nunun getireceği faydaları kendi kiracılık ve 
geziciliğinden doğacak mahzurlarla ifna ede
ceği endişesini burada arz etmeden geçemem. 

Bu kanunla, masraf olsun, ama bir defa ol
sun, müstakbel dokümanların sabit bir arşiv 
dairesinde sabit bir Devlet dairesinde saklan
ması lüzumlu olduğunu bilhassa hatırlatırım. 

Muhterem arkadaşlarım; netice itibariyle, 
şunu söylemek istiyorum; temas ettiğim bu 
arızalar bendenizin gördüğüm noksanlardan 
ibarettir. Tasarıyı okumuş bulunuyordum. 
Maddelerde, işaret ettiğim noktalara, sırası gel
dikçe yalnız bendenizin değil, belki hastalanı
rım bulunamam burada, hepimizin lâzımgelen 
müdahaleleri yapmamızı zaruri görmekteyim. 
Bunu bilhassa istirham ederek bu kanunun mil
lete uğurlu olmasını, temenni ettiğim noktala
rın tamamlanması ümidiyle inşallah alâkalıla
rın elinde daha başarılı neticelere varılmasın] 
tanrıdan niyaz eylerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi var, 
okutuyorum : 

Yüksek kiyasete 
Görüşülen kanunun tümü üzerindeki müza

kerelerin kifayetini oya koymanızı saygıyla arz 
ederim. 

Kars 
Kemal Okyay 
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. BAŞKAN -—• önergeyi oylarınıza' sunuyo- i 

rum. Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler...'Kabul edil
miştir. 

Efendim; komisyonun, tasarının ' ivedilikle 
görüşülmesi teklifi var. Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etniiycnler... Kabul edilmiştir. 

Devlet istatistik Enstitüsünün görev, yetki ve 
kuruluşu hakkında Kanun 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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) D,ış 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 ista
tistik standartlarını tesbit etmek, 

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

sosyal konularda yapılan analiz ve etütleri ya^ 
yinlamak, 

E) Her yıl, memleketin çeşitli alanlardaki 
durum ve faaliyetlerini 'kavriyan 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 ayrıca I 
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Hükümot tarafından ihtiyaç, görülen diğer ko
nularda her çeşit sayım ve-anketleri yürütmek, 

(!) Genel sayım ve anketleri en kısa zaman
da .sonuçlandırmak ve yayınlamak, 

H) Kamu oyu araştırmaları yapan bilim
sel kurumların çalışmalarına yardım etmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeril.. 
Asım Eren, Buyurun. 
ASIM EKEN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, teklifin, biraz evvel arz ettiğim gibi. 
esas vazifeyi gösteren bu maddeye son fıkra 
olarak bir (1)' fıkrasının ilâvesi olacaktır. 

1 Memlekette, halk içinde, Devlet dairelerin
de, katma bütçeli dairelerde ve 'her türlü özel 
sektör toplumları içinde istatistik terbiye ve 
propagandası' için1 her türlü faaliyette bulunul
masını da ilâve etmek mecburiyetindeyiz/ kana
atindeyim. Şimdi yazılı teklifimi arz edeceğim. 
Bir an intizar buyurmanızı istirham ederim. 
Lütfen lehinde oy vermenizi de bilhassa rica 
ederim. 

BAŞKAM -—'Sayın Asım Bey bir tadil tek
lifi veriyorlar. Bekliyoruz. («Meclisi Âli bekle
mez» sesleri) Maddeler hakkındaki tekliflerini 
daha evvel ••hazırlamalarım- arkadaşlarımızdan 
rica ederk., . ,• • . 

Asım Beyefendi, uzun mudur hazırladığınız, 
efendim t... .. ,;-, 

ASİM EREN (Niğde) — Bitiyor, efendim, 

BAŞKAN —̂- Efendim, verecekleri Önergele
rin mahiyetini Yüksek Heyetinize 'daha evvel 
izah buyurdular. Şimdi, kendi önergelerini oku
tup oylarınıza arz' edeceğim, önergeyi okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa , 
Maddenin sonuna bir (1) fıkrasının eklen

mesini arz •ye. teklif ederim. '• 
•.••.' Niğde 
. Asım Ereri 

«(1) Millî bir istatistik eğitim, "ve propa
gandasını bütün resmî ve özel kürüm, ve kurul
larda düzenlemek ve denetlemek»""" 

BAŞKAN — Efendim, komisyon iştirak edi
yorlar :mı <?; Etmiyorlar. y.\ .. ;..<\ . - ı;y: .:../••-:•. 

önergeyi oylarınıza arz .ediyorum..- Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önerge .reddedil
miştir.: ; - -TX; .'•'.;.. :.>:..±.\:::..:..v.<. . ; . v ^ : ; .\ 
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Maddeyi okuduğumuz şekilde oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler.„ Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir... 

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

Askerlik işleriyle ilgili bilgilerin veya 
her hangi bir kamu idaresi veya kurumundan 
istenilen başka bilgilerin verilmesi mahzurlu 
görüldüğü takdirde, anlaşmazlığı Başbakan 
halleder. 

Kendilerinden bilgi istenilen her türlü ka
mu idare ve kurumlari 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 doğruluğundan 
şüphelendiği takdirde, bu bilgilerin doğrulu
ğunu araştırmaya ve ilgilerden kanaat verici 
tafsilât istemeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyoa?.. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4 . - - E n s t i t ü , . istatistik bilgileri
nin en ileri metotlarla elde edilmesi, geliştiril
mesi ve bu konudaki yayınların mübadelesi hu
susunda diğer memleketlerle ve milletlerarası 
teşekküllerle temaslarda bulunur ve iş birliği 
yapar. 

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

MADDE 5. — İstatistik teknik ve metodolo
jisinin geliştirilmesi ve yeter kalifiye personel 
temini amaciyle; 

a) Enstitü, görgü, bilgi ve ihtisaslarını ge
liştirmek gayesiyle yurt içindeki öğretim kurum
larına veya yabancı memleketlere eleman gön
derebilir. 

b) Enstitü, istatistik ile ilgili personelin bil
gisini artırmak ve memlekette istatistik kültürü
nü: geliştirmek üzere pratik ve teorik, kurslar 
açabilir, millî ve milletlerarası istatistik eğitim 
merkezi kurabilir ve bit "konuda milletlerarası 
teşekküller, yerli ve yabancı üniversitelerle 
yakın bir iş birliği yapar. 
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c) Enstitümüzün süreli eleman ihtiyacı için 

yurt için de ve dışında •Enstitü hesabına burslu 
' Öğrenci okutabilir. 

d) Kurulacak' istatistik eğitim merkezinin 
görevleri, programı, eğitim süreleri ve yetiş
tirilecek elemanlara verilecek diploma ile 

' tanınacak haklar, Devlet İstatistik' Enstitüsün
ce hazırlanıp Millî Eğitim Bakanlığınca teklif 
ve Bakanlar Kurulunca kabul edilecek yönet
meliklerle tesbit olunur. . 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyciı?.. 
; Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul crlen-
! 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

| MADDE 6.—Genel 'nüfûs, genel tarım ve 
genel sanayi ve işyerleri sayımları dışında ge-

! rekli görülecek diğer sayımların tarihleri, il-
ı gili Bakanlıkların da mütalaası alınarak ens-
; ütünün teklifi ve Başbakanlığın onayı ile tes-
I bit olunur. 
| BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
I miyenler... Kabul edilmiştir. 

I • MADDE 7. .— Enstitü, sayımlardan önce 
i deneme sayım ve anketleri yapabileceği gibi, 
I sayımlarla birlikte ve iki sayım arasındaki 

devrede, kısmi sayımlar da yapabilir. 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
ı edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
i 

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

tatistiklerin toplanmasında ilgili bakanlık-
i lar, kamu idare ve kurumları ve özel mües

seselerle iş birliğinde bulunabilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'?.. 

j Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
i edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
i 

j MADDE 9. — İş birliğine ihtiyaç görülen 
' sayım ve anketlerin hazırlanmasında Enstitü 
[ Başkanının veya seçeceği bir zatın başkanlı-
i ğında, ilgili Bakanlıklar, daire ve kurumlar 
; temsilcilerinden mürekkep bir Merkez Sayım 

Komitesi kurulabilir. Bu komite, enstitünün 
i çalışmalrma istişari mahiyette yardımcı olur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Sayım ve anketleri, Enstitü-
: nün tesbit edeceği esaslar dâhilinde hazırlamak, 
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yürütmek ve bu hususta gerekli bütün ted
birleri almak üzere, Enstitünün belirteceği il 
ve ilçelerde en büyük idare üstünün başkan
lığında bunların seçeceği üç veya beş kişilik 
birer sayım komitesi kurulur. Bu komitele
rin çalışmalarından ve işlerin yönetmeliklere 
uygun olarak yürütülmesinden en büyük idare 
üstleri sorumludur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Genel nüfus sayımlarında, 
okuryazar her vatandaş, geçerli bir özrü olma
dıkça sayım komiteleri ve bunların bulunma
dığı yerlerde o yerin en büyük idare üstü 
tarafından verilecek nüfus sayım ve denetleme 
memurluğu işini kabul etmek zorundadır. 
Diğer sayım ye anketlerde, başta ilgili bakan
lıklar memurları olmak üzere, çeşitli- bakanlık
lar ye bunlara bağlı teşekküller memurlarından 
gereği kadarı, aynı makamlar tarafından gö
revlendirileceği gibi, yurtdaşların yardımına 
da başvurulabilir. Sayım ve anketlerle ilgili 
işlerden istisnası gereken kimseler, Bakanlar 
Kurulu kararı ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

, BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul 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?.. 
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Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Devlet İstatistik Enstitüsü 
memurlarından olup, sayımların hazırlık ve de
netleme işlerişde merkezleri dışında çalışanla
ra, Bakanlar Kurulu karan ile her sayım için 
bir defaya mahsus olamak 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. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Enstitü, yayınlarının bas
tırılmasında 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
bağlı değildir. 

BAŞxvAN — Efendim, 15 nci madde hakkın
da verilmiş bir Önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkasnlığa 
.15 nci maddenin kaldırılmasını arz ve teldir 

ederim. 
. Tokat 

Ali Dizman 

BAŞKAN — Ali Öey konuşacaksanız, buyu
run. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Çok (muhterem 'ar
kadaşlar ; 2490 sayılı Kanun Arttırma, Elksilıtme 
ve İhale Kanunudur. 15 nci makide dıer ki, Ens
titü bu kaınuna tâlbi lolmasın. Çünkü peryocLk 
neşriyatımız, Ibu Ikanundaki ihale ve ilân müd
detleri gibi bâzı faktörler dolayısiyle gecikmek
tedir. 2490 sayılı Kanuna göre iş, en münasip 
fiyatı verene ihale edilecektir. Halbuki, bu 
müıtaahhi't furma belki gerekli imkânlara sahib-
olmadiığı için işin iyi görülmesi mümkün olmı-
yacalktır. Esbabı 'mucibe hakikaiten doğrudur. 
2490 sayılı Kanun birçok mahzurlarla malûl 
olan bir kanundur. Fakat tutulacak yol bu ka
nunun mahzurlarını bertaraf etmektir. Biz ise 
kanunun tatbikat salhasını bu şekilde gün begün 
daraltmış oluyoruz. Böylece kanun tatbik edi
lemez hale geliyor. Tatbik edilemez hale getir-
mektense mahzurlarımı ortadan kaldırıp onu iş
ler hale götirmek daiha iyi değil-'midir? Hükü-
meiti ıbu yo|a sevk etiıek üzere bu maddenin ta
sarıdan çıkarılmasını rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Efendim; Anayasa Encümeni

ne mensup arkadaşların geç vakitlerde Meclis
ten ayrılmamasını rica ederiz. .* Çünkü Cumhu
riyet Senatosunda müzakere edilmekte olan ka
nunların gelmesi muhtemeldir. 

Buyurun Ahmet Aydın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlar; kanunun getirdiği en 
güzel hükümlerden Ibirisi de bu müessesenin, 
tatbikatta birçok adaklıkları görülen, Devlet 
teşkilâtım mefluç hale getiren birçok şekiller 
arkasında, hüsnüniyetli - suiniyetli 'tefrikine 
imlkân vermiyen 2490 sayılı Kanuna tâbi olma
yışı hükmü idi. 

Ali Ditman arkadaşımız, Hükümetin, 2490 
sayılı Kanunu tadil ve ıslah edilebilmesi iç>rı 
'bu müessesenin 2490 sayılı Kanuna tâlbi olmasını 
savunmaktadır. Birini 'kötüleyip bozarken, di
ğerinin vaziyettin! müşkül duruma sokmaJltita 
mâna yoktur. Bu balomdan takririn reddi ile. 
15 mei maddenin olduğu gibi kabulünü istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇlOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSME1 

SEZGİN (Aydın) — Muhterem arkadaşlar; ta 
, sarının 15 nri maddesi sadece enstitü yayınları

nın bastırılması hususunum 2490 sayılı Kanun 
hükümlerin* tâbi olmadığına dairdir. Enstitü 
diğer işlerinde elbetteîki, 2490 sayılı Kanun hü 
kümlerine tâbi olacaktır. Devlet rakamlarının 
muhassalası olan bu büyük rakamların 2491 
sayılı Kanun hükümlerine tâbi olmadan bir an 
evvel bastırılmasını temin için ihalenin, ilıeı 
türlü (imkânlara sahibolan matbaa ve müessese
lere verilmesi hususunu temin etmeîk için bu 
madde konmuştur. Diğer Devlet dairelerinde, 
meselâ Basın - Yayın ve Turizim Ba'kanlığmda 
emsali olduğuna göre, işin ehli olan müesseseyi 
verilmesini ftemin için, en iyi şekilde bu işi ya
pacak olan ciddî bir müesseseye verilmesini te 
min için, bu madde konmuştur, arz ederim. 

3AŞKAN — Sayın Sezgin, 'bir sual var. 
i AHMET ŞENER (Trabzon) — Aynı teknik 

evsafı haiz olan iki matbaa birden müracaat ede 
cek olursa, enstitü bu müracaatleri nasıl tefrik 
edecek ve bu tefrik kûmin tarafından yapıla 
caijütır? Bu Jıususta bir miyar var mı? 

-GEÇÎCÎ "KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZGİN (Aydın) —i$f endim; bu takdir hak 
ki elbette ki, enstitü direktörüne aidolacaktır. 

,W .1-
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BAŞKAN — Buyurun, Halil Özmeıi. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş 

kan, muhterem, arkadaşlarım; «Enstitü yayınla
rının bastırılmasında 2490 sayılı Kanunun hü
kümlerine bağlı olmamalıdır» kelimeleri vardır. 

Muhterem arkadaşlarını; 2490 sayılı Kanun, 
hakikaten birçok noksanlıkları görülen ve acilen. 
tâdil edilmesi jâzımgelen bir kanundur. Hükümet
ten, ehemmi mühimme tercih ederek, bu kanunun 
tadilini acilen getirmesini bir arkadaşınız olarak 
rica ediyorum. 

Ahmet Şener arkadaşım bir sual soruyor ve 
diyor ki; «Teknik imkânları haiz iki matbaa var
sa, Enstitünün Müdürü bu matbaalardan hangi
sini tercih edecektir?» 

Arkadaşlar; biz senelerce 2490 sayılı Kanunun 
kaldırılmasını istedik, bu fikri müdafaa ettik ve 
şimdi muvaffak olmak üzereyiz. Bu kanun tadil 
edildiği zaman muvaffak olacağız. Binaenaleyh, 
beni affetsinler, ben Enstitü Müdürünün kim 
olduğunu, hangi vasıfları haiz bulunduğunu şim
diden kestiremem. Bugün, /biz yoğurdu üfürerek 
yiyoruz. Millet Meclisi üyeleri olarak, .bu kanu
nun çıkmasında da gayet titiz hareket etmeye 
mecburuz. Çünkü memleketimizin milyonlarca li
rası gidecektir. Bu kanunu tadil edelim, bu ka
nunun maddeleri dâhilinde kalalım dedi
ğimiz zaman yine keyfî hareket etmiş ola
cağız. Meselâ ben Enstitü Müdürü olsam, 
bana daha fazla iltifat eden teşekküle iha
leyi vermeye çalışırım. Muhterem arkadaşlarım, 
insan pisikolojisi malûmlarıdır. Halbuki bu hu
sus, 2490 sayılı Kanunun şümulü dâhiline girer
se, o zaman keyfiyet gazetelerle ve radyo ile ilân 
edilmek suretiyle çok sayıda müessesenin ihaleye 
'.ştiraki sağlanmış olmakla beraber, en güzel ev
safı ve en uygun fiyatı vermiş olan müesseseye 
hale yapılmış olacaktır ki, bu takdirde zihinler

de hiçbir istihfam kalmıyacak demektir. 
Arkadaşlar, yapacağımız işleri resmî yapalım, 

keyfî hareketlerden, mutlaka çekinmeliyiz. Mem
leketin istikbali bundan sonra ancak ıbuna bağlı
dır. Keyfî hareket bu kanunun tadil edilmeme-
siyle yine başlıyacak demektir. Bir Enstitü Mü
dürünün kim olduğu hakkında hiçbir malûmatı
mız olmıyabilir. Keyfî hareket edip etmiyeceği 
bilinemez arkadaşlar. Bu cümle aynen kalacaktır. 
Enstitü yayınlarının basın işleri mutlaka 2490 
sayılı Kanunun şümulüne girmeli ve her kesin 
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gözü Önünde, açıkça ihale yapılmalıdır. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Bir arkadaş daha söz istiyorlar. 
Komisyon ondan sonra cevap vermeyi kabul eder
ler mi? 

GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZG-lN (Aydın) — Buyursunlar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka

daşlar; bizde istatistik müesseseleri, verdikleri ra
kamların sıhhatinden emin olunan müesseseler ha
linde değildir. Devlet Plânlama Teşkilâtının ra
kamlarından da müşahade buyurduğunuz gibi, 
•bu teşkilât, bu sebeple birçok noktalarda salim 
neticelere varamamış bulunmaktadır. 

Bu rakamların sıhhatli olmadığını köy gezile
rimizde de sık sık müşahade etmişizdir. Köye sa
yım için gelen memur, muhtara sorar: «Kaç ko
yun var köyünüzde?» «500» K-aç«Kaç tane bü
yük baş hayvan var?» «Şu kadar» Böylece muh
tarın 300 aşağı, 500 yukarı söylediği rakamlar bir 
istatistik malûmatı halinde her sene neşredilip 
yıllıklar halinde Meclise de sunulur. Bu derece 
•sıhhatsiz olduğuna kaani olduğumuz istatistik! 
cetvellerin basılması için bir itina gösteriliyor ye 
deniliyor ki, en iyi evsafa haiz müesseseye veri
lir. 

Muhterem arkadaşlarım, en iyi evsaf müesse
senin takdiri ile yapılmaz. Müessese şartnameyi 
tanzim eder en iyi evsaf orada tesbit edilmiş olur. 
Şartnamedeki evsaflara uymıyan matbaalara iha
le yapılmaz. Bu iş suiistimale yol açabileeek bir 
durumda olduğu için, maddenin takdiri tarafla
rı kaldırılarak, ihalenin umumi ihale Kanunu hü* 
kümlerine uygun olarak yapılmasını bendeniz 
şahsan faydalı mütalâa etmekteyim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎÇl KOMİSYON ADINA REŞİT ÜL

KER (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, ista
tistik Umum Müdürlüğünün sadece yayınları 
2490 sayılı Kanunun şümulü dışında tutulmuş
tur. istatistik Umum Müdürlüğü yerine kaim 
olan bu teşkilâtın diğer bütün muameleleri 2490 
sayılı Kanunun içindedir. Basın işlerinin, 2490 
sayılı Kanundan ayrı tutulmasının sebebi, rakam
ların basımı işidir. Rakam basma işi matbaacı
lıkta çok zordur. Aranızda matbaacılıkla meş
gul olmuş arkadaşlar vardır ve bilirler, matba
acılar rakam basmaktan katiyen hoşlanmazlar. 
Bunun neticesi olarak istatistik Umum Müdür-; 

lüğü .2490 sayılı Kanuna, göre, .ihale.; yapar;;..ve 
ihaleye, girenlerden biri.:üzerinde .kakr. .Fakajbr 
bir. türlü .vecibe yerine . getirilmesi:*,Bununvnetir. 
cesi olarak da Devletin, hayati bir -organı olan. 
istatistikler de ortaya .çıkamaz. . tşte böyle,.yai-. 
nızca yayın işlerine münhasır olmak üzere.: bu 
işin 2490 sayılı Kanun dışında kalması;, hususu, 
komisyonda uzun .tartışmalardan,:-, .sonra •;. kabul 
edilmiştir. . Bu arada şunu da,.ilâya.;.edelim.ki,. 
bu iş böyle İstatistik. Enstitüsü Müdürünün-ikey-
femayeşa yapacağı bir muamele,; Jıükmünde,.de
ğildir. Muhasebei Umumiye Kanunumuza.,güm. 
bu iş S ayıştayın murakabesine tâbidir. Böyle 
bir işi her hangi bir firmaya verirken evvelemir
de yetkili yerlerden, meselâ ticaret >odalarından, 
fiyat istenir. Bundan, sonra da. neden falan fro
manın tercih edildiği,:.bir ıfrazbata/.:, ile/t tesbit 
edilir. Bu, .işin mahiyetinden, doğma- bir .keyfi-, 
yettir. Nitekim buna, benzer, bir .hüküm,.JBas 
sın - Yayın, Umum Müdürlüğünün,,,!, baskı işle
rinde ilâve bir madde getirilmek suretiyle,, ka
bul edilmiştir. , „ .:..,. , ...; 

Yüksek Meclisiniz tensibederse maddenin bu 
şekilde kabulü yerinde olacaktır. . ', : 

Hürmetlerimle.... 

BAŞKAN — Madde hakkında,., başka söz iş-
tiyen... Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI TURHAN FEYZlOĞ-
IJU (Kayseri) — Efendim, arkâdaşlanmih müs
terih olmaları için bir noktayı ilâve etmek'isti
yorum. İstatistik Teşkilâtımızın bugün bir 
dizme makinası vardır, 1962 bütçesine bir bas
kı makinasınm satınalinması için tahsisat ko
nulmuştu, lütfedip bu tahsisatı da kabul buyur
dunuz. Teşkilât müstâkil' bir matbaaya sahiböl-
madıği için sütunlarca cetvelin bastırılması için 
güçlük çekiliyordu. Bu sebeple kimseye müh-
tacolmıyacak şekilde baskılarinli^i yapabilmek 
için ayrıca Amerikan yardımına da başvurduk. 
Diğer taraftan baskı mâkinasııüri da satınâlıh*-
ması suretiyle dışarıdan kimseye,; muhtaeQİma-
dan matbaamızın bir kaç aya kadar çal'işır bir 
vaziyete geleceğini arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka • söz 
istiyen yok. .15 nci maddenin metinden çlka#il~' 
ması hakkında sayın Ali Dizmân ârkadagıraizın 
vermiş olduğu önergeye komisyon:- iştirafe'̂ tJMZ» 
yor mu? ::.:,•-:....•- -r^-;^h :'.i 
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GEÇİCİ: KOMİSYON ADINA REŞİT ÜL

KER- (İstanbul) -—-İştirak etmiyoruz. 
•* 'BAŞKAN.'•'•— Komisyon önergeye iştirak et-

miyofr: <AIi! Dizman arkadaşımızın önergelerini 
oylarihlza i.; sunuyorum. : Kabul edenler... Etmi-
yeriler.;. 47'y& karşı 87 oyla kabul ' edilmiş ve 
madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

Başka bir önerge gelmiştir, 2490 sayılı Ka
nuna tâbi pimaşmı istiyor. Fakat artık buna 
lüzum kalmamıştır. 

:,Y i-. Kuruluş 
MADDE* 15. — Devlet İstatistik Enstitüsü 

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

, Tetkik ye Araştırma Dairesi Başkanlığı, 
, Ekonomik. İstatistikler Dairesi Başkanlığı, , 

Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı, 
Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, 
.İdari İşler Dairesi Başkanlığı, 

^BAŞKAN— Efendim, bir önerge var, oku
tacağım., ,; Yalnız demin. tasarıdan: çıkardığımız 
maddeye göre madde numaraları değişmiştir. 
Arkadaşların bu durumu nazara almalarını ha
t ı r la t t ım, ö n e r ^ 

Yüksek Başkanlığa 
İ. 15. hci maddedeki (iki başkan yardım

cısı! ibaresinin (bir başkan yardımcısı) olarak 
tanırını, 

Bu teklif kabul olunduğu takdirde lüzumu 
kalmıyan; 

'2-;1 16yncı maddenin (Başkan yardımcıları 
başkanın iayin ettiği işlerde başkana yardım
cıdırlar) 'cümlesinin çıkarılmasını, 

3. Diğer maddelerdeki (Başkan yardımcı
ları)^ ibaresinin (başkan yardımcısı) olarak de-
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

..,-•;.;.•„; : .- .... ..... _ .Tokat j 
; ^ . < Ali Dizman ] 

BAŞKAN — Efendim, her iki madde için 
birden teklif yapmışlar. Tekliflerin 16 ve 17 nci 
maddeler" için ayrı ayrı yapılmaları lâzımdır. 
15,nci mad$e, eski 16 ncı . maddedir. Bu 16 ncı \ 
maddenin müzakeresini yapmaktayız. 

ıVKBuyurun;Ali Dizman. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Aziz arkadaşla
r ın , kurulacak enstitü, 600 personel çalıştıracak 
tekaök bir : teşkilâttır. Bu teşkilâtın mevzuu 
sadede •iMatistikî olmakla beraber dağınık olmı- i 
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yan bir teşkilâttır. Şüphesiz ki, iki başkan yar
dımcısının bire indirilmesi halinde biraz zahmet 
çekilecektir. Fakat, bütçemize de bir yardım 
olması için müstakbel başkanları biraz daha faz
la, çalıştırarak bu kadronun tenzilini bize bah
şetmelerini istirham ederim. Bu teşkilâttaki iki 
başkan yardımcılığının bire indirilmesini arz 
ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
istiyen var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; 
tasarımıza göre iki başkan yardımcısı vardır. 
Bunlardan birisi idari ve teknik işlere yani per
sonel, ayniyat, levazım ve evrak idari müdürlük
lerine bakar; İkinci Başkan yardımcısı ise, is
tatistik ilmi ile ilgili olan sanayi, ticaret, tarım, 
dış ticaret, maliye ve nakliyat vesaire istatistik
lerine bakar. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. Yüksek Heye
tiniz emrederse başkan yardımcılarından birisi 
kaldırılabilir. Mâruzâtımız bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. . 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim, kanu

nun süratle seyri, malesef gerektiği gibi tetkik 
imkânını bize bahşetmedi. Onun için ben tam 
bir rahatlık içinde bulunmuyorum. Şu durakla
madan istifade ederek, eğer imkân bahşederler
se tenevvür edilmesi mümkün olacaktır. Muhte
lif dairelerdeki tetkik kurulları maalesef istenil
diği gibi çalışan müesseseler olmaktan çok defa 
uzak tutulmuşlardır. Burada tetkik ve araştır
ma başkanlığının yanında memleketin çok şü
mullü işleri üzerinde çalışacak olan bu müesse
sede koordinasyonu sağlıyacak ve bilhassa han
gi işler üzerinde istatistik yapılması lâzımgeldi-
ği hususunu teemmül edecek, programa bağlıya
cak olan bir kurul mevcut görülmemektedir. 
Acaba bir konsey, bir danışma kurulu teşkili 
hususunda ne düşünülmüştür? Bu cihetin açık
lanmasını istirham etmekteyim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET SEZGİN 
(Aydın) — İstatistik Şûrası var, Rüştü Bey. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon teklif sa
hibinin önergesine filhal iştirak ediyorlar mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET SEZGİN 
(Aydın) —-Hayır, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Ali 
Dizman arkadaşımızın önergesini oylarınıza sü-
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nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

Maddeyi oylarında sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tetkik ve Araştırma Dairesi 
Başkanlığı, Sosyal Hesaplar; Etüt ve Analiz; 
Sayım, Anket ve Örnekleme; Koordinasyon, 
Standart ve Eğitim İhtisas gruplarından meyda
na gelir. 

Görevleri; Enstitü tarafından yapılacak ista
tistiklerin ilmî ve teknik esaslarını hazırlamak 
Ve modern istatistik tekniğine göre toplanmasını 
sağlamak, yurt içinde istatistikle ilgili koordi
nasyonu; temin ve standartları tesbit etmek, sa
yım ve anketlerin ilmî hazırlıklarını, mevcut 
mîllî ve yabancı istatistiklerin incelenmesi ve 
mukayesesi ile istatistik alanındaki gelişmeleri 
takibederek gerekli etüt ve analizleri yapmak, 
eğitim çalışmalarını düzenlemek ve programla
rım hazırlamak ve en ileri istatistik metotları
nın ve tekniğinin uygulanması imkânlarını sağ
lamaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Ekonomik İstatistikler Dai
resi Başkanlığı : 

Maliye, tanm, sanayi 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, ic
ra etmekle görevlidir. 

Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı 
Nüfus ve mesken, millî eğitim, adalet, turizm 

ve muhaceret, sağlık ve benzeri konulardaki is
tatistikleri derlemek ve düzenlemek, genel nüfus 
sayımlarım icra etmek, nüfus hareketleri, sağlık 
kültür faaliyetleriyle ilgili her türlü kısmi sa
yım ye anketleri yapmakla görevlidir. 
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Teknik İşler Dairesi Başkanlığı 

Derlenen bilgilerin istatistik makinalan ile 
tasnifini, her türlü teksir ve dizgi işlerinin icra
sını, sayım ve anketlerin kodlama işlemlerinin 
ifasını, hazırlanan bülten, kitap, broşür ve çe
şitli yayınların yayınlanmasını^ her türlü ista
tistik makina ve araçlarının tamir ve bakımını 
temin etmekle görevlidir. -

İdari İşler Dairesi Başkanlığı 
Enstitü personelinin devamlı eğitimi ve Ens

titünün yazı, zat, evrak, bütçece masraf, leva» 
zım ve ayniyat işlerini yürütmekle görevlidir. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen... 
Buyurun Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş
larım ; Sayın Encümenden bir noktayı anlamak 
istiyorum : 

Bayındırlığa ait toplanan bilgiler, hangi dai
reye aittir. Acaba, Ekonomik İstatistikler Daire
si Başkanlığı mı kastedilmiştir f Yani, yollar, su 
işleri bina inşatı yoksa unutulmuş mudur? Bu
nu anlamak istiyorum. 

Bu bir. >-. 
İkincisi, demin tümü hakkındaki mâruza* 

tımda arz ettiğim ve şimdi sunduğum takrirde 
de ifade edildiği üzere, idari işler daire başkan
lığında, «evrak» kelimesinden sonra «ve arşiv» 
kelimelerinin eklenmesini faydalı bulmakta
yım. Buna da lütfen oy vermenizi istirham ede
ceğim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen arkadaşımız yoktur. Sayın Asım Eren'in 
bir değiştirge önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 18 nci maddesinin (İdari, İşler 

Dairesi Başkanlığı) fıkrasında alttan ikinci sa
tırda (evrak) kelimesinden sonra (arşiv) keli
melerinin eklenmesini saygı ile arz re teklif 
ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyon buna iştirak ediyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZGİN (Aydın) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyorlar. 
«ve arşiv» kelimesinin de ilâvesi istenilmekte
dir. Ancak, burada, «ve» kelimesine lüzum gör-
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meden, cümleyi düzgün yapmak için «evrak, 
arşiv, bütçe ve masraflar» şeklinde olmak lâ
zımdır. («Doğru, doğru», sesleri) 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oylarını
za sunuyorum, kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Ka'bul edilmiştir. 

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

Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan 
yardımcılan, daire başkanlan, daire başkan 
yardımcıları, istatistik uzmanlan, istatistik uz
man yardımcıları, ve ihtisas şubesi müdürleri 
kadrolarına yapılacak tâyinler 3656 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesine tâbidir. 

Bu kadrolara aşağıdaki nitelikleri haiz 
olanlar 33 ncü madde gereğince hazırlanacak 
yönetmelik ile tesbit olunan esaslara, göre tâ
yin edilirler. 

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

den birine hakkiyle vâkıf bulunmak, 
c) İstatistik alanında tecrübe veya ihtisa

sı bulunmak. 
Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü 

Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan 
yardımcıları, daire başkanlan, daire başkan 
yardımcıları, istatistik uzmanlan, istatistik uz
man yardımcıları ile ihtisas şubesi müdürleri 
kadrolarını işgal edenlere, müktesep maaş de
recelerine bakılmaksızın ilişik (2) sayılı cetvel
de 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 sebebiyle görevi başına gelmiyen-
lere, görevlerine devam etmedikleri müddet, 
her defasında otuz günü geçmemek kaydiyle 
bu tahsisat ödenebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Küreli, 
buyurun. 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Aziz arkadaş
larım, kanun tasarısının son sayfasında iki nu
maralı bir cetvel var. Burada 14 aded 800 er li
ralık tazminatı icabettiren kadro, yine 14 aded 
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650 şer liralık ihtisas tazminatını icabettiren kad
ro, 27 aded 550 şer liralık ihtisas tazminatını ica
bettiren kadro ki, ceman 55 tane ihtisas kadrosu 
konmuş. Bunun bir senelik malî külfetini hesabet-
tim, 420 bin lira tutuyor. Bu madde aynen ka
bul edildiği takdirde her sene Devlet 42Q bin 
lira ihtisas tazminatı ödeyecektir. Umûmi ko
nuşmalarda Devlet Bakanı bugünkü İstatistik 
Umum Müdürlüğünün İstatistik Enstitüsü ha
linde genişletilmesi neticesinde yarım milyon 
liralık bir külfet tahmil edeceği bahis mevzuu
dur, dediler. Bendeniz arz ediyorum, hesabı ga
yet basit. Yalnız ihtisas tazminatı 420 - 430 bin 
liradır. 

Şimdi, müzakere konusu maddeye geçiyo
rum: 19 ncu madde, bu ihtisas tazminatım al
ması icabeden kadrolara kimlerin tâyin edilece
ğini gösteriyor. 3 ncü fıkranın (A) bendinde, 
«Yüksek öğrenimini tamamlamış olmak» deni
yor. Evvelâ yüksek öğrenim üzerinde durmak 
istiyorum: -

Memleketimizde tahsil üç kısma ayrılır: 
İlk, orta ve yüksek tahsil. Liselerden sonra bir 
sene dahi tahsil yapan kimseye yüksek öğre
nim yapmış kimse denir. O halde Gazi Eğitim 
Enstitüsünü bitirmiş veya maden mühendisi 
durumunda olan, ortaokuldan sonra 4 - 5 sene 
okuyan kimse yüksek öğrenim yapmış olacak
tır. Yine bu kadroya tâyin için ikinci fıkranın 
(B) bendinde, «Bilimsel ilimlere yarıyacak dil
lerden birine bihakkın vakıf olmak» deniyor. 
Bir de lisan bilecek. Hangi lisan? O da belli 
değil. 

(C) bendine gelince: Suiistimale ve eşi dos
tu kayırmaya çok müsait bir bendi nazarı dik
katinize arz ediyorum. Üçüncü şart şudur: (C) 
bendi: «İstatistik alanında tecrübe veya ihti
sası bulunmak.» şeklindedir. Memleketimizde 
bir istatistik fakültesi bulunmadığına ve bu
radan mezun olanlann da muayyen devre ihti
sara tâbi tutulmadığına göre, bir kimsenin ista
tistik alanında mütehassıs olduğunu hangi bel
ge ile, hangi makam tâyin edecektir. Daha teh
likelisi 55 tane ihtisas kadrolarında 800 - 650 -
500 lira gibi ihtisas tazminatı alması için tec
rübe de kâfidir. " 

Şu kanun meriyete girerse, şimdi beraberce 
tâyin yapalım: Liseden sonra bir sene okumuş 
olan bir kimse, birinci fıkraya göre, yüksek öğ-
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renim yapmış sayılıyor/ Lisan da biliyorsa/ 6 
ay sonra enstitü başkanının nezdinde tecrübeli 
sayılacak ve bir kayırma yapmak mümkün ola
caktır,-' • • "•••'••'• '':-'- • 

- Meselâ bir insanın maaşı' 35 • liradır, kendisine 
650 lira ihtisas tazminatı verilecektir. Enstitü 
Başkan Yardımeih'ğina gelirse 800 lira tazminat 
alır.' Bu tazminat"Devlet teşkilâtında bir valinin, 
bir Temyiz- Başkanının aldığı tazminattır. Onun 
için • (C) bendinin değiştirilmesi hakkında şöyle 
ibir teklif yapıyorum. Şöyle olsun diyorum: «is
tatistik alanında ihtisas teşkil eden asgari iki se
nelik munzam bir tahsil görmüş olmak.» Bunu 
Enstitü Başkan veya Enstitü Başkan Yardımcı
sının, takdirine .bırakırsak her hangi bir kimseye 
650 - 800 lira arasında bir tazminat verilmesi 
mümkün olacaktır, işte bu tazminatın verilmesi
ni bu, fıkra önliyecektir. Takdir Yüksek Heye
tinizindir-

BAŞKAN —- Sayın Dizman konuşmak isti
yor musunuz? 

ALI DlZMAN (Tokat) — İstemiyorum. 
BAŞKAN — Bu madde hakkında verilmiş 

önergeler var, okutuyorum. 

Riyaset Yüksek Makamına 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki 

ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının 19 ncu 
maddenin (C) fıkrasının aşağıdaki tarzda ifade
sini arz ve teklif ederim., 

Yozgat 
Celâl Şungur 

C) istatistik veya istatistikle ilgili' bilimler 
alanında tecrübe veya ihtisası bulunmak. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin 5 ve 6 nçı fıkralarının mad

deden çıkarılmasını arz ve .teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

Sayın Başkanlığa 
1 sayılı cetvele (bir arşiv memuru) ve (iki 

arşiv yardımcısı) eklenmesini saygı ile arz ve tek
lif ederim, 

• .••.•• •'Niğde-; 

Asım Eren 
Yüksek Başkanlığa 

• 1 sayılı'cetveldeki: 
: & nci1 derece sicil memuru kadrol arim n çıka-

nlni'aâım? ••• 
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5'ilci derece doktor kadrosunun 1 e indirilme

sini arz ve teklif ederiz. 
Ankara Konya 

: : Ilyas Seçkin Rüştü özal 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Müzakere' konusu kanunun 19 ncu maddesi 

4 -ncü fıkrasının- (C) bendinin aşağıdaki şekilde 
değiştiril'mesini teklif ederim. Saygılarımla. 

; '••'•.• Çorum. 
Faruk Küreli 

Değişiklik : 
' C)'' İstatistik alanında ihtîsas teşkil eden as

gari 2 senelik munzam bir tahsil görmüş olmak. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri ayrı ayrı 
dinlediniz. 

AŞIM EREN (Niğde) — Söz istiyprum. .. 

BAŞKAN — Buyurun. 7 
ASIM" EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş 

lârım; demiri lütfen kabul buyurduğunuz «arşiv» 
kelimesinin tesbitinin tabiî bir neticesi olarak 
cetvelde de bir arşiv memuru ile iki de yardım
cısı teklif etmiş bulunuyorum. Takdirinize vabes
tedir. Maaşlarını koymadım, 800, 600 veya 500 
olabilir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
:OEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 

SEZGİN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım; 
birinci takrir Yozgat;Milletvekili Sayın Celâl' 
Sungur arkadaşımızın'takriridir, ve istatistik 
Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkın-^ 
daki kanun tasarısının 19 ncu maddesinin 3 ncü 
fıkrası (C)' ıbendinin,; «istatistik veya istatistikle 
ilgili bilimler alanında tecrübe veya ihtisası bu
lunmak» şeklinde • değiştirilmesini arzu etmekte
dir. Bunu daha önce Komisyonumuz da müzakere 
etmişti. Komisyon bunun birtakım karışıklıkla
ra sebebiyet vereceğini düşünerek ve ileride ica
bında suiistimal edilmesi ihtimalini de nazarı dik
kate alarak sadece «istatistik! alanda tecrübe ve
ya ihtisası bulunmak» kaydını koymuştur. Bina
enaleyh, Komisyonumuz Yozgat Milletvekili Ce/ 
•lal Sungur arkadaşımızın yapmış olduğu- bu tek* 
lifi kaıbul etmemektedir; - ' .... . 

Yine Faruk Küreli arkadaşımız, 19 ncu mad
denin 4 ncü' fıkrasının (C) bendine «istatistik 
alanında ihtisas teşkil eden asgari İki senelik mun
zam tahsil görmüş: oMak» ilbaresini teklif ediyor
lar.'-' • • • ' - • ' • ' :;--; ..-..:'..:•.:•..• 
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Bizim memleketimizde böyle bir tahsil olma

dığı, komisyon. müzakerelerinde yetkililer tara
fından arz ve. izah edilmiştir. Sadece bir istatis
tik Enstitüsü, vardır. Memleketimizde Hukuk, İk
tisat fakülteleri, iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demisi ile Siyasal Bilgiler Fakültesinde istatistik 
dersi okutulmaktadır. Bunların üzerinde 1 - 2 
yıllık istatistik tahsilini gerektiren bir müessese 
yoktur. Bu sebeple Sayın Faruk Küreli arkada
şımızın teklifini de Komisyon olarak kabul ede
miyoruz. 

Yine Sayın Ali Dizman arkadaşımızın, «19.ucu 
maddenin 5 ve 6 ncı fıkralarının maddeden çıka
rılmasını: arz ve teklif ederim», diye bir teklifle
ri vardır. (B). ve (C) fıkralarından mı, yoksa 
son iki fıkradan mı bahsediliyor, iyice anhyama-
dık. 

..BAŞKAN — Öyle değil, önerge sahibi sizden 
sonra izah edecekler. 

GEÇtCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Efendim, Ilyas Seçkin 
ve Rüştü özal arkadaşlarımız, 8 rıci derecede 
memur kadrolarının çıkarılmasını ve doktor 
kadrosunun bire indirilmesini teklif ediyorlar. 
Haliihazır İstatistik Genel Müdürlüğü1 teşkilâ
tında iki doktor bulunmaktadır. Bu iki dokto
run 6 aded binaya ayrılmış durumda olan İs
tatistik Genel Müdürlüğüne ancak kifayet etti
ği göz önünde tutulmalıdır. («Yeni binası ya
pılıyor»1 sesi) 

Yeni binası yapıldığına göre takdir Yüksek 
Meclisinizindir. Fakat bugün iki doktor istih
dam -edilmesinin • sebebi, birbirine uzak binalar
da vazife görme zorluğundan ileri geliyor.' Yi
ne takdir Yüksek Meclisindir. 

Sayın "Asım Eren arkadaşımız, (1*) sayılı 
cetvele bir arşiv memuru ve iki yardımcısını 
ekleme temayülünde bulundular. Biz Asım Eren 
arkadaşımızla aynı fikirde değiliz. İstatistikte 
arşivin ne dereceye kadar lüzumlu ve ne de
receye kadar önemli olduğunu,< bendenizin ar-
şiv mütehassısı Asım Eren arkadaşım kadar 
takdir etmeme elbette imkân yoktur. Bizim na
çizane kanaatimiz şudur ki, istatistik Genel 
Müdürlüğünde arşiv yapmayı istemek zor bil
iştir; çünkü, Büyük Millet Meclisinin bütün^ bi
naları buna kâfi gelmez sanırım. Bugüne kadar 
yapılan bütün tatbikatta günlük evrakın ve sa
yım neticelerinin muayyen bir sene sonunda bir 
heyet huzurunda yakılması, müteamel usul ola-
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rak, tatbik edilmektedir. Bunu Sayın Asım 
Eren arkadaşıma arz etmek isterim. .. 

ASIM EREN (Niğde) — Evrakı imha.Ka
nunu vardır, müddeti 10 sene olarak tesbit et
miştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Tabiî olarak bu teklifi 
de yine muhterem Meclisimizin yüksek takdir
lerine arz ediyoruz. Karar Yüksek Meclisindir. 
Bizim bu husustaki mâruzâtımız.bitmiştir. Ar
kadaşlarımıza hürmet ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Dizman. V 
H . A L l DlZMAN (Tokat) - -Muhte rem ar

kadaşlarım; takririm 19 ncu maddenin en son 
iki fıkrasına, 5 ve 6 iıcı fıkralarına ait bulun
maktadır. Bunlar tahsisatın bâzı ahvalde kesi-
lebilmesini temin eden fıkralardır. Burada sa
rahat olmadığı gibi, hudutları da gayet dardır. 
Tahsisatın kesilmesi veya verilmesini icabetti-
ren esbabı mucibe de belirtilmemektedir. 

En son fıkrayı arz edeyim: «Hastalık sebe
biyle görevi başına gelmiyenlere, görevlerine 
devanı etmedikleri müddet her defasında otuz 
günü geçmemek kaydiyle bu tahsisat ödene
bilir.» denmektedir. Bir şahıs 28 gün hasta 
olur, görevine gelemez, üç gün görevine gelir 
'bu tahsisatı alır. Diğer birisi 33 gün görevine 
gelmez bu tahsisat verilmez. Bunun,için, va
tandaşı veya memuru hilei şer'iyeye saptıracak 
hükümleri kanunlara koymamak, bu ;yolu asla 
açmamak mecburiyetindeyiz. Bu itibarla, Yük
sek Meclis 40 küsur bin liralık bir tahsisatı ka
bul ettikten sonra bir kısım vatandaşı doğruluk 
yaptığı için tahsisattan mahrum etmek, diğer 
taraftan 300 - 500 lira gibi bir tahsisatı hile ile 
almak durumuıta düşürmemek için bil takriri 
arz ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Küreli. 
FARIIK KÜRELİ (Çorum) .— Muhterem 

arkadaşlarım, biraz önce bir önerge, takdim et
miş, maddenin (C) bendine «istatistik alanın
da ihtisas teşkil eden asgari iki senelik mun
zam tahsil görmüş olmak»1 ibaresinin eklenme
sini teklif etmiştim. ( Sayın komisyon sözcüsü 
arkadaşımız cevaben şunları söylediler: «Mem
leketimizde müstakillen bir istatistik tahsili 
yoktur. Aslı olmıyan bir tahsilin ihtisası da ol-
mıyacaktır. Binaenaleyh, önergeyi kabul etmi
yoruz»1 dediler. O halde, ihtisas nedir arkadaş-
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lar? İlimler malûm nıevzularma göre ayrılırlar [ 
ve bir mevzuda ilim fakülte veya bir enstitü de- \ 
recesinde tahsili icabettirir. Bu bittikten sonra, i, 
|lmî sahanın daha dar kir kısmı üzerinde derin
liğine bilgi ve tecrübeler de kazanılır ki, bunlar 
da ihtisastır. Tahsil olmadan ihtisası da oîmıya-
caktlr. İhtisası olmıyan bir mesleki ne diye bu 
maddeye koyarlar, bunu iza'h etmediler. O hal
de geriye bir tecrübe kalıyor. Bugün İstatistik 
Umum Müdürlüğünde çalışanların bir kısmı yal
nız tecrübelerine dayanarak bu ihtisas kadrola
rını ve 800 liralık tahsisatı alacaklardır. İstatis
tik Umum Müdürlüğündeki yüksek mektep 
mezunları mütehassıs olarak bu kadrolara ge
tirilecektir. Haddizatında ne hakiki mütehassıs 
gelecek, ne de işler daha iyi yürüyecektir. 

Sayın Devlet Bakanı izahatlarında dediler 
ki. «Yeni birtakım ihtisas kadroları getirile
cek. (50 civarında) Yüksek matematik iktisat 
tahsiline inzimamen istatistik ta'hsil edecekle
re tahsis yapacağız, Avrupa'ya göndereceğiz. 
Bunlara 600 - 800 liralık ihtisas zammı verelim»1 

Fakat.şimdi soruyoruz, izahatta bulunmuyor
lar. Caddede ne yüksek İktisat, ne de matema
tik ta'hsil edenlerin Avrupa'ya gönderilecekle
rine dair hüküm yok. 6 aylık bir tecrübe şura
daki 800 liralık ihtisası almaya kâfi gelecektir. 
önergemin bu nakımdan kabulünü istirham edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Halil Özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 
Başkanım, muhterem arkadaşlar, 2 sayılı cet
veli tetkik ettiğimiz zaman Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanına iki bin lira maaş ve ya
nında da 800 lira tahsisat verilmesine dair bir 
kayıt vardır. Geçenlerde burada kabul ettiği
miz bir kanunla Ananasa Mahkemesi üyelerine 
tahsisat verinceye kadar akla karayı seçtik. 
Dün Ve evelisi gün Senatoda cereyan eden mü
zakereler sırasında sizin lütfedip verdiğiniz 
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tahsisat 1 200 liradan 800 liraya indirilmiştir. 
Yarın veyahut öbürsü gün bu mevzuu görüşece
ğiz. Biz, Anayasa Mahkemesi üyesine 800 lira 
tahsisat verirken Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanına, Teknik Araştırma Başkanına, ista
tistik uzmanına ve istatistik uzman yardımcısı
na 2 400 lira maaş ve aynı zamanda 800 lira da 
tahsisat vereceğiz. Nerede bu yoğurdun bollu
ğu? Akşama kadar 100 kişi bize müracaat edi
yor; «milletvekili bana iş bul» diye. İş ve İşçi 
Bulma Kurumunun önünden geçerken, yüzlerce 
kişinin sadece karnını doyurabilmek için iş ara
dığını görüyoruz. Burada ise, 2 400 lira maaş, 
800 lira tazminat.. Elinizi vicdanınıza koyun ar
kadaşlar, bu memleketin tahsisat vermeye der
manı kalmamıştır. Anadolu'da köylünün elinde 
50 dönüm kıraç arazisiyle bir kuyruğu güdük 
eşeğinden başka bir şeyi kalmamıştır. Artık 
bu memleketin tahsisat vermeye takati kalma
mıştır. Ne yapacak İstatistik Umum Müdürü 
arkadaşlar? Sabahleyin saat 9 da dairesine ge
lecek, oturacak ondan sonra saat 5 te çıkıp gi
decek. Bir Anayasa Mahkemesi hâkimi gibi ça
lışacak mı? Adliyedeki bir hâkim kadar çalışa
cak mı? Eline milyonlar teslim edilen bir kâtip 
kadar çalışacak mı? Binaenaleyh, 800 lira tah
sisatın verilmesine muhalifim, arkadaşlar. Dik
katinizi çekerim, vicdanlarınıza hitabediyorum, 
arkadaşlar, bu milletin artık takati tükenmiş
tir. 

(Ekseriyet yok, sesleri) 

BAŞKAN — ..Efendim, vaktin gecikmiş ol
ması hasebiyle ekseriyetimiz kalmamıştır. (Yok
lama yapılsın, sesleri) Efendim, görüyorsunuz. 
Biz de saydık 110 arkadaşımız var. Malûmu âli
niz 226 olması lâzım. Ekseriyetin bulunmaması 
dolayısiyle 21 . 4 . 1962 Cumartesi günü saat 
10 da toplanmak üzere Birleşime son veriyo
rum. 

Kapanma saati: 18,07 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

i. — Sivas Milletvekili İbrahim Göker'in, 
üç senedir devam eden kuraklık dolayısiyle Sı
vat iline bir yardım yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan sorusuna 
Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'nun yazılı ce
vabı (7/51) 

18 Ocak 1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gı ile rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
İbrahim Göker 

Doğu illerimizde kuraklık ve açlığın olduğu 
bir hakikattir. İklim itibariyle Doğu'yu tutan 
çorak ve taşlık bir araziye sahibolan SivaB ilin
de de üç senedir kuraklık devam etmektedir. 

Köylüler, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara 
illerine geçim temini için hicret ediyorlar. Yar
dım göremiyen köylü bu sene nadaslarını eke-
mediği için gelecek yıl da açlıktan kurtarana* 
yacak, Doğu illerimizle beraber olan Sivas iline 
hiçbir yardım yapılmamaktadır. 

Sivas ili için Hükümetçe bir yardım düşü
nülmekte midir? 

10.4.1962 
T. C. 

Devlet Bakanlığı * 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: 107 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Sivas Milletvekili İbrahim Göker'in 18.1.1932 tarihli Önergesinde yer alan hususlar hakkın
da ilgili teşekküllerden derlenen malûmat, asağıiaki bilgiler halinde bilgilerinize sunulmuştur. 

1. İstatistik Genel Müdürlüğünden alman malûmata göre Sivas ilinin son beş yıllık ekim ve 
istihsal durumu aşağıdaki tablodadır. 

Yılı 

B U Ğ D A Y 
Bkiliş İstihsal Verim Bkiliş 
hektar ton Hek./Kgr. Hektar 

A B P A Ç A V D A R 
İstihsal Verim Ekiliş İstihsal verim 

ton Hek./Kgr. hektar ton Hek./Kgr. 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

292 985 
288 150 
267 200 
275 597 
276 588 

293 200 
317 200 
213 200 
190 636 
164 725 

1 000 
1 100 
797 
691 
595 

69 975 
68 250 
67 700 
85 308 
76 632 

86 000 
89 200 
84 680 
76 232 
66 065 

1 229 
1 306 
1 250 
893 
862 

8 326 
8 108 
8 632 
17 498 
33 000 

10 390 
11 810 
|2 075 
2$ 000 
19 463 

1 247 
1 456 
1 398 
1 428 
589 

Bu tablonun tetkikinde de görüleceği üzere; buğdayda geçen üç yıl, arpada geçen iki yıl, çav
darda ise bu yıl için verim noksanı kaydedilmiştir. 

2. Sivas ilindeki muhtaç çiftçilere 5254 sayılı Kanuna göre dağıtılmak üzere Tarım Bakan
lığınca 3 500 trça buğday tohumluğu tahsis edilmiştir. 

3. Muhtaç çiftçilere 6/41 iayılı Kararname esaslarına göre ve kredili olarak dağıtilŞiak üze
re Toprak Mahsulleri Ofisince valilik emrine 1 000 ton yemeMik buğday tertibedilmiş ve da
ğıtılmasına başlanmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. '-'. 

*'*•"•'•'• "•- Turhan Feyziöğlu 
', •-• iHr;; Devlet Bakanı 
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2. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Do-; 

ğu'ya yapılan yardımların yerinde ye asıl ihti
yacı karşılıyacak şekilde dağıılması ile ilgili ola
rak ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakan
dan sorusuna Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'-
nun yazılı cevabı (7/59) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağdaki şortumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini saygı ile rict ederim. 

26 Ocak 1962 
Asım Eren 

•..•,, Niğde. Milletvelkili 

Soru ; 
1. Kars ilinin Selim ilçesinde Doğu'ya kıt

lık yardımı olaraık Hükümetçe gönderilen yeını-
liik arpadan 150 tonunun Traîbzon tüccarından 
Onur. soyadlı .birisine 57 kuruştan (nakliye dâ
hil) satıldığı ve Trabzon'a götürülüp piyaıstda 
serbest satışa iarz edildiği doğru mudur? 

2. DoğuVa yardım için gönderilen yemlik 
ve yemeklik hulbubatın birçok köy Kilerce satı
lıp parasından faydalanıldığı doğru muduır? 

3. Doğu'ya gönderilen yardım hububat ve 
(malzemesinin hakiki ihtiyaç sahipleri dışında, 
böyle bir ihtiyacı olmıyan köylere de verildiği 
ve böylece asıl sıkıntı ve yokluk çeken hal'k 
zümresinin payına daha az hisse düştüğü doğru 
mudur?. 

4. Yardımların yerinde ve asıl ihtiyacı gi-
denecek şekilde dağıtılması ve bir ikredi veya 
fuzuli mahiyette bir hareket olmtıktan çıkarıl
ması hususunda Sayın Hükümetimiz ne gibi di
siplin tedbirleri ve nasıl bir ımuralkabe sistemi , 
kurmuştur ve uygulanmaktadır? 

Devlet Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı ;106 
10 . 4 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Niğde Mebusu Asım Eren tarafından sunulup 

Bakanlığıma havale olunan yazılı sioruya karşı
lıktır. 

1. Toprak, Mahsulleri Ofisi, stoklarında 
bulunan bütün;yemlik hububatı (arpa ve ^yu
laf) tanzim satışı görevini yerine getirmek üze
re, hiçbir kayıt ve formaliteye lüzum kalmaksı-
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zın peşin'bedel mukabili vatandaşların istifade
sine, arz eylemiştir. 

önergede temas olunan Fehmi Onur naımın-
daki şâhıs,da Selim 'den13. . 1 .-1962 tarihinde 
10 401 kilo, ve 16. . 1 . 1962 tarihinde de 10 952 
kilo olmak üzere ceman 21 353 kilolarpa almış
tır. • • -,.-,./• • ••:':• •...•.•,•.•':-• 

Topralk Mahsulleri Ofisi sitoklarnada normal 
satışlarına yetecek miktarın üstünde ; yemlik 
hulbubat ımevcudolup tanzim satışlarına devam 
eylemektedir. . .,,.••• •••. • •(';•• 

2. rjDoğu'ya yandım için yemlik. . hubulbat 
gönderilmemiş olup ,T. ,C. Ziraat B^ııkasınea 
kredi verilmiştir. Elkmeklik hulbujbat.'da 14 . . 2 . 
1962 akşamına »kadar kredili olarak dağıtılmış, 
15 . .2 .1962 sabahından itibaren de hibe olarak 
dağıtıma devam edilmektedir. 

> llhıtliyaçlınm kredi ile aldığı metam Satılma
sını veya daha fazla ihtiyacı; olduğu başka bir 
madde ile değiştirmesini (mümkün kılabilecek 
her hangi bir hüküm mevcut değildir. 

Hibe olarak dağıtılacak buğdayların satıl
maması ve başka madde ile trampa edilmemesi 
hibe 'anlaşmasının şartlarından bulunduğünıdan, 
konu Ticaret Bakanlığınca ilgili valiliklere' du
yurulmuş ve ıbu valilikler' : de İller"İdaresi1 Ka
nununun 6G ncı ı maddesine 'dayanılarak lüzum
lu tedbirlerin alındığını adı ıgeçen Bakanlığa 
teyidetmişlerdir. : .,/: 

3. Doğu'ya yapılmakta olan bu .yardımların 
idaresi mahallî Mülkiye âmirlerine tevdi edil
miş olup, tevziattan muhtacolmıyanlarm >,da 
isıtiifade ettirilmesi sebebi ile hakiki muhtaçların 
payına düşecek miktarların azaldığına.dair .meş
ini maikamlara her hangi 'bir husus intikal., et
memiştir. ' ,,-: 

4. Yardımların haikiki muhtaçlart intikali, 
'2 rici maddede <de temas' edildiği şekilde mahallî 
Mülkiye âmirlerine terk edilmiş ölüp lüzumun
da 5254 sayılı Kanuna göre teşkil edilecek İh
tiyaç Komisyonlarından da istifade •> olunması 
Ticaret Bakanlığınca 'valiliklere ıtavjsiye, .'edil-
mistir. •" .:.•-.::Z ::,:'.: :.:'.:';. '. ; • ' . $ . • , ' . . • ; - : " . - v 

Zaman zaman da alâkalı. Bakanlık. ve. -teşetk.-
küllerden yetkili mamur- v& heyetler..• .-gönderil
mek suretiyle Hükümetin murakabesi .«.ağlan
maktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Devlet Bakanı 

Turhan Feyzioğlu 
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3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Heybeliada'ya su getirmek için yapılan çalışma
ların ağır gitmesi sebebine dair sorusuna İçiş
leri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/71) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

10 . 2 .. 1962 
istanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
Soru : 
İstanbul'da, Heybeliada'da adaya su getir

mek için yapılan çalışmaların ağır gitmesinin 
bir sebebi var mıdır, varsa nelerdir? Bu tu
tumla bu inşaat ve tesisat ne zaman tamamla
nabilecektir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 16 . 4 . 1962 
Mahallî İd. Gn. Md. 

Şb. Md. : 621/302 - 3 7055 
Konu : Heybeliada'ya su geti
rilmesi hakkındaki soru önerge
sine dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 . 2 . 1962 tarihli Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 71/1206 - 5129 sayılı ya-
zılariyle alman İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in Heybeliada'ya su getirilmesi amacına 
dayanan çalışmların ağır gitmesi sebebine dair 
olan yazılı soru önergesi tetkik edildi : 

Heybeliada'ya su verecek olan terfi istas
yonunun, inşa edileceği yerin Yüksek Adalet 
Divanı hâkim ve savcılarının kalmakta olduk
ları otele yakın olması ve Yassıada duruşma
ları nihayete erinceye kadar, yasak bölge 
olarak tefrik olunan saha içinde çalışma mü
saadesi verilmemiş bulunması hasabiyle bu 
tesislerin 5 . 2 . 1962 tarihinde ikmal edilebil
diği ve 20 . 4.. 1962 gününde de işletmeye açı
lacağı, anlaşılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti saygiyle arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
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4. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 

Kırşehir'in, bâzı köylerinde ekinlere zarar ve
ren kum fırtınasından doğan zararın tesbit edi
lip edilmediğine ve geçen sene de sel felâketi 
yüzünden ekinlerini kaybeden bu köyler halkına 
bir yardım yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusuna Ticaret Bakanı İhsan 
Gürsan'ın yazılı cevabı (7/79) 

Millet Meclisi Başkanlığı Muhterem Makamına 
1. Bundan birkaç gün evvel Kırşehir ve 

civarında sam rüzgârı esmiş ve sonunda fırtı
naya çevirerek, meydana gelen kum tabakaları 
etrafı kasıp kavurmuştur. 

2. 40 cm. kalınlığında olan bu kum taba
kası Kırşehir vilâyetinin Terziyanlı, Külhü-
yük, Üçkuyu, Çevirme, Çiğdeli, Cemele, Ça-
malak, Hatunoğlu, Uzunaliuşağı, Karaduraklı, 
Yeşilli, Sofular, Kurancılı, Sidikli, Küçükoba, 
Ortaoba, Büyükoba köylerinin tarlalarında bu
lunan ekinlerini mahveylemiştir. 

3. Esasen bu köylerin geçen yılda, sel 
âfeti yüzünden ekinleri mahvolmuş ve durum
ları çok sarsılmıştı. Bu köylerde bu sebepten 
dolayı yoksulluk hüküm sürüyordu. Vatan
daşlarımız sefil ve perişan bir şekilde yaşıyor
lardı. Bu defaki kum fırtınası ve bunun mey
dana getirdiği kum tabakası bu köylerin 
halkının perişan olan durumlarını daha kötü 
bir hale düşürmüştür. 

4. Mahsûlleri böylece mahvolan bu köy
lerin mâruz kaldığı zarar ve ziyan resmî ma
kamlarca tesbit ettirilmiş midir ? 

5. Bu köyler halkının muhtacoldukları 
yardım hususunda ne yapılmıştır ve ne yapıl
ması düşünülüyor? 

Yukardaki hususlara Tarım ve Ticaret Ba
kanlarının yazılı olarak cevap vermesine delâ
letlerinizi arz ederim. 

28 . 3 . 1962 
Kırşehir Milletvekili 

Halil özmen 
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T. C. 

Ticaret Bakanlığı 19 . 4 . 1962 
Teşk. Genel Müd 

Ş. IV 
Sayı : 6/5458 

özü : Kırşehir Milletvekili Ha
lil özmen'in, yazılı soru öner
gesi hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü - 2 . 4 . 1962 1574 - 7143 sayılı yazını/ : 
Kırşehir'in bâzı köylerinde ekinlere zarar 

veren kum fırtınasından doğan zararın tes-
bit edilip edilmediğine ve geçen sene de sel 
felâketi yüzünden ekinlerini kaybeden bu 
köyler halkına bir yardım yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair önergesi incelen
miş ve bu konuda yapılan işlem aşağıda belir
tilmiştir. 

1. Evvelce vâki müracaatlere istinaden, di
ğer 15 il meyanmda Kırşehir ilinde kuraklık
tan zarar gören muhtaç müstahsıla 6/41 sa
yılı Karara göre vadeli satış yapılmak üze
re (1 000) ton buğday tahsis edilmiş ve tevzi
atı hususunda gereğine tevessül olunmuştur. 

2. Kırşehir valiliği bilâhara vâki müra-
caatiyle, bu yıl ekilen mahsûlün erozyona mâ
ruz kaldığını belirterek (1 000) ton daha kre
dili buğday verilmesini ve ayrıca hibe yoliyle 
yardım yapılmasını istemiştir. 

Tarım Bakanlığından alman 30 . 3 . 1962 
günlü ve 928/21275 sayılı yazıda; rüzgâr eroz
yonunun Kırşehir ilinde 118 köy arazisinde 
ceman 124 000 hektar arazi mahsûlünün orta
lama % 50 sini zarara uğrattığının, vâki yar
dım talepleri meyanmda nazarı itibare alın
mak üzere bildirildiği açıklanmıştır. 

Amerika'dan hibe suretiyle temin olunan 
buğdaylar, bu hususta yapılan anlaşma hü
kümleri dairesinde ilgili vilâyetler emrine 
tefrik olunduğundan, hibe buğdaylardan Kır
şehir'in faydalandırılması mümkün değildir. 

Toprak Mahsûlleri Ofisinin ithalât ve 
stok durumu nazarı itibare alınarak, Kırşe
hir iline evvelce verilen (1 000) tonluk tah
sise ilâveten beş yüz tonluk ilâve tahsisin 
6/41 sayılı Kararnameye müsteniden icrası 
için 6/213 sayılı Kararın 2 nci maddesi gere
ğince lüzumlu Bakanlar Kurulu kararının is-
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tihsali hususu, 11 . 4 . 1962 günlü ve 6/5045 sa
yılı yazımızla Başbakanlığa arz olunmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

İhsan Gürsan 

5. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5524 sayılı Kanundan sonra vâki olan 
evlilik dışı birleşmelerden doğan çocuklar hak
kında ne düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/89) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygı ile rica ederim. 

5 . 4 . 1962 
Giresun Milletvekili 

Mustafa Kemal Çilesiz 

1. Medeni Kanunun neşrinden beri evlilik 
dışı doğan çocukların durumu sosyal bir hasta
lık halini almıştır. Zaman zaman çıkarılan 
kanunlarla bu gibi birleşmelerden hâsıl olan 
çocukların ana ve babaları üzerine tescilleri 
mümkün olmuştur. Ancak, son olarak çıkarı
lan 5524 sayılı Kanundan sonra vâki olan bir
leşmelerden, dolayı çocukların adedi yurt ta 
günden güne çoğalmaktadır. 

Bu kabil çocukların okullara kaydı ve Me
deni Kanunun tanıdığı haklar bakımından 
meydana çıkan güçlükler herkesçe bilinen bir 
hakikattir. 

2. Nüfus politikasını ve sosyal adalet ilke
lerini yakından ilgilendiren bu konu üzerinde, 
ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 20 . 4 . 1962 

Nüfus İşleri Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. 72128 - 266-571 

Konu: Evlilik dışı birleşme
lerden doğan çocukların tes
cili hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 10 . 4 . 1962 gün, G. Sek. Kanunlar 

Müdürlüğü 7/89.1719 - 7739. 
Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz 

tarafından 5524 sayılı Kanundan sonra vâki olan 
evlilik dışı birleşmelerden doğan çocuklar hak-
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kında ne düşünüldüğüne dair verilen yazılı soru I 
önergesi cevabı aşağıda arz edilmiştir. 

Ahmet Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 

1. Medeni Kanunun neşrinden 'beri evlilik 
dışı doğan çocukların tescilini sağlamak için 2330, 
2576, 4727, 5524 sayılı kanunlardan Ibaşka son 
olarak 7 Şubat 1956 dan 7 Şubat 1960 tarihine 
kadar dört yıl yürürlükte kalan 6652 sayılı Ka
nun neşredilmiş ve 7724919 vaka tescil olun
muştur. 

2. Bu kanunlar Medeni Kanunun ana pren
siplerini zedelememek maksadiyle evlenmeye mâ
ni halleri bulunmadan karı koca hayatı yaşayan 
kimselerden olan çocukların sahih nesepli olarak 
ana ve babaya izafeten, bu yaşayış ve birleşmeyi 
de evlilik olarak tescili istihdaf etmiştir. Bu gi
bilerin böyle geçici bir kanuna lüzum olmaksızın 
da resmen evlenip, çocukları olmuşsa onları da sa- I 
foih nesepli olarak tescil ettirmelerine mevzuatta I 
mâni bir hüküm yoktur. Ancak Medeni Kanu
nun temel prensipleriyle bağdaşamıyan ve bu 
nevi geçici kanunlarda yer alan evli Ibir erkekle 
evli olmıyan bir kadının yukarıda belirtilen şe-
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kilde yaşayışından doğan çocukların kadın ve er
keğe izafeten tescili Medeni Kanun hükümleri hi
lâfına yapılan birleşmelerin devam ve hattâ art
masını intacettiği gibi bu nevi kanunların birbi
rini takibetmesi gayrikanuni 'birleşmeleri âdeta 
teşvik eylemekte, Devletin ana kanununun geçi
ci kanunlarla ihlâle mesağ vermesi gibi garip bir 
durum yaratmaktadır. Nitekim Medeni Kanu
nun neşri tarihi olan 4 Ekim 1926 dan beri ya
yınlanan 5 kanun neticesinde alman rakamlar bu 
vakaların gün geçtikçe arttığını açıkça göstermek
tedir. Bu sebeplerden Bakanlığımız yeni bir ka
nun hazırlanmasına taraftar değildir. 

Bu düşüncelere rağmen memlekette geniş mik
tarda görülen bu nevi fiilî vaziyetin izalesinin Ba
kanlığımızca hazırlanmakta olan yeni Nüfus Ka
nunu ile gezici nüfus memurlukları ihdası ve 
evlenme memurluğu görevinin ahvali şahsiye me
muru sıfatiyle nüfus teşkilâtına verilmesi sure
tiyle evlenme işlemlerini daha kolaylaştırmak ve 
tescili sadeleştirmek, Adalet Bakanlığınca uzun 
zamandan beri çalışan Medeni Kanun Komisyo
nunca imkânlar aranmakla kısmen mümkün ola
cağı sanılmaktadır. 



Dönem : 1 
Toplantı: ı M Î L L E T M E C L î S î S. Sayısı : 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkında kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/169) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 3 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1723/1009 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar burulunca 
27 . 3 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu 
hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle. birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/ . înönü 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNÜN GÖREV, YETKİ VE KURULUŞU HAKKINDAKİ 
KANUNUN GEREKÇESİ 

Cemiyet hayatında ekonomik ve sosyal faktörlerin yerini ve bunların yekdiğeri üzerindeki et
kilerini isabetle izliyemiyen bir Devlet idaresinin memleketin topyekûn kalkınmasını, refah ve sa
adetini temin ve temadi ettirmekte başarılı olamıyacağı inkâr kabul etmez bir gerçektir. Memleket 
idaresinde istikrar ve selâmet; tedbiri olaya takaddüm ettirmekle, diğer bir deyimle, gerek cari 
gerekse müstakbel ihtiyaçların önceden tesbit ve derpişi suretiyle gereken tedbirleri zamanında 
ve isabetle ittihaz etmekle kabildir. 

Ekonomik ve sosyal yapımızın bugün arz ettiği manzara, Devletin birçok alanlarda nâzım rol 
oynaması, memleketin süratle kalkındırılması amacının tahakkuku emrinde sorumluluklar yüklen
miş bulunan Devlet adamlarımızın ekonomik ve sosyal olayları yakînen takibedebilmeleri ve ala
cakları tedbirleri geniş ölçüde sıhhatli istatistiklerin ışığı altında yapacakları tetkiklerin mahsulü 
olan şümullü ve istikrarlı plân ve programlar içinde tesbit ve teemmül etmeleri zaruretini her za
mankinden daha bariz bir surette ortaya ç*karmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, memleketin geliştirilmeye muhtaç ekonomik ve sosyal düzeninin arz ettiği bü
yük önem bakımından, en ileri teknik ve metotlara göre elde edilen sıhhatli istatistiklere ve bu is
tatistiklerden mülhem tahmin, tahlil ve projeksiyonlara istinadedilerek hazırlanan uzun vadeli 
plân ve programların tatbiki süresince, ekonomik ve sosyal olayların arz edebileceği tahavvül.vo 
temevvüçlere göre bu plân ve programları ıslah ve itmam edecek kısa vadeli plân ve programla
rın hazırlanması gerektiği, bunun için de kısmi sayımlar, istatistik anket ve araştırmaları yapıl
masına, yıllık, aylık ve hattâ haftalık istatistik serileri tertibedilmesine zaruret bulunduğu aşi
kârdır. 

Arz edilen bu zaruretler, gerçek bir ekonomik ve sosyal kalkınmanın memlekette istatistik ve 
metodolojisinin yeterlik ve mükemmelliği ile çok yakından ilgili olduğunu göstermektedir. Bunun 
ise, her şeyden önce modern bir istatistik teşkilâtına ve bu teşkilâtta hizmet edecek kifayetli İsta» 
tistikgilerin mevcudiyetine >bağh bulunduğu izahtan varestedir. 

63 



__ 2 — 
Bu sebeple; 
1. öncelikle, istatistik teşkilâtının Devletin plânlama faaliyeti ile aynı önemle ve birlikte 

ele alınması ve gerçekleştirilmesi lâzımdır. 
2. Keza, yukarda bahsolıınduğu veçhile, uzun ve kısa vadeli plân ve projelerin hazırlanması 

için en ileri teknik metotlarla toplanması ve değerlendirilmesi gereken yeter ve sıhhatli istatistikî 
bilgilerin teminine ilâveten, ekonomik hayatın süratle gelişmesine on yıllık devrelerde yapılan sa
yımlarla istikamet verilebilmesi mümkün bulunmadığından bu sayımlar arasındaki devrelerde çe
şitli ihtiyaçları karşılayacak anketler, araştırmalar, kısmi ve mahalli sayımlar icrası ve muhtelif 
istatistik serileri tesisi hizmetlerinin halen gerek kalifiye eleman, gerek diğer imkânları pek mah
dut olan istatistik Genel Müdürlüğünce lâyikiyle başarılmasının mümkün bulunmayışı, teşkilâtın 
yeni baştan düzenlenmesini zaruri kılmaktadır. Filhakika, Genel Müdürlük halen, 1930 yılında neş
redilen vazife ve salâhiyet ve".19113 yılında kabul edilmiş olan Teşkilât Kanunu ile yürütülmeye 
çalışılmakta, hakikatte ise, hcrgürı artan ihtiyaçlar dolayısiyle, kanun dışı şube ve servisler ilâve
si ve esas kadrosunun iki misline varan muvakkat memur istihdam etmesi suretiyle, mezkûr ka
nunların tesibit ettiği çerçevenin b'izzarure büyük ölçüde dışına çıkmış bulunmaktadır. 

3. Başta kadro ve binnetice kalifiye personel mahrumiyeti olmak üzere, makina, bina, matbaa 
V. s. imkâsızlıkları dolayısiyle, bilfarz 1950 yılı Genel Nüfus Sayımı-neticelerini, ancak on yıl son
ra, 1961 yılı başında neşir ve istifadeye arz edilmiş olması, Genel Müdürlüğün halen ne gibi im
kânsızlıkların içinde kıvranmakta olduğunu, açıkça göstermektedir. 

4. Diğer taraftan memleketimizde münhasıran istatistikçi yetiştiren bir öğretim müessesesi 
mevcut değildir. Kendi imkânlar! ile ve ancak Batı memleketlerinde yetişen ve bu sebeple pek 
nadir olan kalifiye istatistikçileri daireye bağlamak, ve bu gibi değerlerin hizmetlerinden sürekli 
olarak faydalanmak, barem sistemi içinde mahdut ve tatminkâr olmıyan kadrolara sahip Genel 
Müdürlük için tamamiyle imkânsız bulunmaktadır. Nitekim 2203 sayılı Kanun gereğince kalifiye 
personel ihtiyacı için Batı memleketlerine gönderilip yetiştirilen ondört elemandan bugün Genel 
Müdürlükte ancakIbir elemanın kaldığı göz önünde bulundurulursa, Genel Müdürlüğün bu gibi ye
ter ve kifayetli personeli bünyesine alacak ve alıkoyabilecek imkânlara bir an evvel kavuşturul
ması zarureti, daha açık bir şekilde anlaşılacaktır. 

5. Genel Müdürlük kurulduğu günden bu yana, asrın istatistik sahasında kaydettiği büyük ge
lişmeye muvazi olarak, bir ilerleme göstermekten daima mahrum kalmış ve hattâ bugün ileri mem
leketlerde, en başta gelen ihtiyaçlardan birçoğuna, el dahi atamamıştır. Bu meyanda millî muha
sebe hesaplarını zikretmek yerinde olur. Meselâ bugün memleketimizde henüz yeter kifayette bir 
yatırım istatistiği yoktur. Keza tasarruf hesapları matlup veçhile mevcut değildir. 

Halbuki millî seviyede bir sosyal ve ekonomik politika için bu müş'irlerin çok büyük değeri ha
iz olduğu muhakkaktır. Modern ekonomilerde bu konulardaki istatistikler ileri bir seviyede ger
çekleştirilmiş bulunmaktadır. 

6. Halihazır teşkilât ve elemanları ile Genel Müdürlük İkinci Cihan Harbinden bu yana başta 
Birleşmiş Milletler, Kuzey - Atlantik Paktı Teşkilâtı, Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı, Dün
ya Gıda ve Ta rım Teşkilâtı, Milletlerarası Para Fonu ve imar ve Kalkınma Bankası olmak üzere 
muhtelif milletlerarası teşekküllerin devamlı ve geniş istatistikî bilgi taleplerini gerektiği gibi 
karşılamak ve bu suretle son derece muhtaç bulunduğumuz yardımlarından gerektiği şekilde fay
dalanmak imkânlarından mahrum kalmıştır. 

Binnetice, hizmetlerine büyük bir ihtiyaç duyulan istatistik Genel Müdürlüğü, düzenlediği ve 
amme sektörüne, milletlerarası kurullara, ilim müesseselerine, araştırıcıya, özel ticaret, sanayi ve iş 
erbabına, fakat her şeyden evvel Hükümete rehber olabilecek istatistikî bilgilerin şümul, sürat ve 
sıhhat bakımından tatminkâr olabilmesini teminen, mahsus tâbiri ile, yeni baştan kurulmak zorun
dadır. 

Filhakika, istatistik Genel Müdürlüğünün reorganize edilmesi zarureti, bilhassa son yıllarda, 
bütçe müzakereleri vesilesi lie, mütaaddit defalar ele alınmış ve komisyon çalışmalarında Genel Mü
dürlüğün Batı memleketlerine paralel olarak ihtiyaca, en uygun şekilde yenihaştan teşkilâtlandı-
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rılması hususu yetkililer tarafından müttefikan teslim edilmiş ise de, bu istekler raporlara ilâva 
olunan birer temenniden ileri gidememiştir. 

İstatistik Genel Müdürlüğünün halihazır Vazife, Salâhiyet ve Teşkilât kanunları ile, imkân ve 
çalışmalarını ya kî nen tetkik eden tanınmış uzmanlardan Philâdejphia Üniversitesi istatistik Profe
sörü Dr. Douglas Burdiek'in bir sureti ekli 5 . 9 . 1960 tarihli raporunun tetkikinden de anlaşıla
cağı üzere, yukarda izah olunan hususlar en ye: kili bir gözle incelenmiş ve bilhassa Genel Mü
dürlüğün en kısa zamanda bir teşkilât kanununa kavuşturulması ve böylece kalifiye elemanları 
nefsinde cemedcbilecek istisnai ihtisas kadrolar.ıım ilfdası ve Daireye istikbal vadeden elemanların 
ileri memleketlerde yetiştirilmesi işinin süratle ele alınması zarureti belirtilmiş bulunmaktadır. 

Kanun tasarısındaki Önemli maddelerin izahı 

Madde 1 — Genel Müdürlüğün adı, faaliyetlerinde, ilmî çalışmaların haklim olması dolayısiyle, 
«Devlet İstatistik Enstitüsü» şeklinde değiştirilmiştir > 

Madde 2. — A) 1554 sayılı Vazife ve Salâhiyet Kanununun 1 nci ve 4 ncü maddelerinde 
umumi mahiyette ve 2203 sayılı Teşk ;lât Kanununun 3 ncü maddesinde şubelerin vazifeleri raeya-
mnda tadadediien İstatistik Enstitüsünün görevleri, istatistik mevzularını ana gruplar altında 
kavramak üzere bir araya toplanmıştır. 

Madde 2 — B) Memlekette bütün istatistik! bilgilerin ve bu bilgilerin toplanmasında kullanı
lacak her çeşit belge ve formüllerin aynı ve yeknesak esaslara ye Garp memleketlerindeki em
sallerine göre tertip ve tanzimini sağlamaktadır. 

• Madde 2 — C) İstatistik Teknik ve metotlarının tekâmül ettirilmesi ile ilgili bu çalışmalar, 
5629 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde gayrivazıh bir şekilde Tetkik ve Araştırma Dairesinin gö
revleri meyanında mevcuttur. 

Madde 2 — D. E.) 1554 sayılı Kanunun 2, 4 ve 8 nci «maddelerinde mevcuttur. 
Madde 2 — F.) 5634 sayılı Kanunun 1 nci maddesinden aynen alınmıştır. 
Madde 2 — G.) 5634 sayılı Kanunun sayımlar hakkında ve müddet tasrihi suretiyle 11 nci mad

desindeki bu hüküm, anketlere de teşmil edilmiş ve gerçekte bellıi süre tesbitinin tatbik kabiliyeti 
bulunmadığından, müddet tasrihinden sarfınazar olunmuştur. 

Madde 3 — 1554 sayılı Kanunun 12 ve 13 ncü maddelerinde mevcuttur. 
Madde 4 — 1554 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde mevcuttur. Ancak beynelmilel teşekkül

lerle muhaberenin tamamiyle istatistik metot ve teknolojisinin geliştirilmesine matuf builunması, 
diğer taraftan Enstitü faaliyetinin, politik bir gaye ile sekteye uğratılma masını teminen 10 ncıı 
maddenin sonundaki, beynelmilel müesseselerle olan muhaberata izafeten «Bu kabîl muhabe
reler» ile, «İstatistiklerin neşri ve neşredilmemiş istatistikler hakkında her nevi beyanat, Başve
kilin iznine Dağlıdır.» hükmü kaldırılmıştır. 

Madde 5. — Enstitüye istatistik kültürünü geliştirmek maksadîyle millî ve milletlerarası İsta
tistik Eğitim merkezleri açabilmek yetkisi verilmektedir. Bundan maksat, dışardaki istatistikçi yetiş
tirme programlarına paralel olarak ve çok daha verimli olması bakımından gerek enstitünün g'îrek 
enstitü dışındaki her türlü millî teşekküllerin ve gerekse yabancı memleketlerin istatistik teknik ve 
bilgisi ile mücehhez eleman ihtiyacını teminen hem enstitü teşkilâtından ve hem de yerli ve yabancı 
üniversite, milletlerarası teşekkül ve tesislerden malî ve fikrî yardım sağlamak suretiyle kurulacak bir 
yetiştirme müessesesine vücut vermektedir. Bu müessesenin yakın bir gelecekte bir «Türkiye ve Orta -
Doğu İstatistik Eğitim Enstitüsü» şeklinde taazzuv etmesi için çalışılacaktır. 

Madde 6 - 1 4 . — 5634 sayılı Sayımlar Kanununun 1 - 9 ncu maddelerinde mevcuttur. 
Madde 15. — Enstitünün aylık, üç. aylık ve yıllık olmak üzere yapmış olduğu periodik neşriyat, 

2490 sayılı Kanunun formaliteleri icabı, zamanında ve inkıtasız olarak istifadeye arz edilememektedir. 
Kanunun ilân, ihale müddeti gibi neşriyatı. geciktirici süre tahditlerine ilâveten, en az fiyat teklifi
nin esas olması' dolayısiyle, ihale çok defa imkânı' mahdut veya ehil olmıyan firmalara yapılmakta, 
binnetice daima ihtilâf sebebiyle geciken neşriyat kalitesi itibariyle de çok düşük olmaktadır, 

M. Meclisi ( S. Sayım : 63) 



Madde 16. — Her gün artan ihtiyaçların tabiî bir neticesi olarak 1933 den beri kanun dışı ilâve 
olunan şube ve servisler ve kadro dışı istihdam edilen muvakkat ve yevmiyeli memurlar sebebiyle, fii
len genişliyen teşkilâta, kanuni hüviyetini sağlamakta ve enstitü, bu sahada Garp memleketlerinin 
istatistik teşkilâtları da tetkik olunarak yenibaştan organize edilmektedir. 

Genel Müdürlük Enstitü adını aldığından, Genel Müdür, Başkan olarak değiştirilmektedir. Ha
len 1 tane olan Genel Müdür Yardımcısı gerek teşkilâtın genişlemesi ve gerek ifa olunacak görevlerin 
ihtisas durumu itibariyle ve Başkan Yardımcısı adı ile ikiye çıkarılmıştır. 

Halen mevcut Tetkik ve Araştırma Dairesi, Enstitünün şiddetle muhtaç bulunduğu, istatistiğin çe
şitli sahalarında ihtisas sahibi uzmanlarla genişletilmekte ve takviye olunmaktadır. 

Devlet istatistik Enstitüsü bunun dışında yekdiğerinden tamamiyle ayrı 4 ana çalışma mevzuu 
olması sebebiyle, 4 Daire Başkanlığı ve 6 Başkan Yardımcılığı ihdas olunmakta ve bütün faaliyet
ler 25 şube içinde temerküz ettirilmektedir. 

Madde 17. — 2203 sayılı Kanunun 2 nci-maddesinde mevcuttur. 
Madde 18. — 5629 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde mevcuttur. 
Madde 20. — Gerekçenin 4 ncü paragrafında da açık olarak belirtildiği üzere, Genel Müdürlük 

halihazır barem içi kadroları ile, istatistik sahasnda yetkili ve kalifiye istatistikçileri devamlı ola
rak istihdam edebilmek ve Enstitüde çalışmayı cazip kılarak Genel Müdürlüğe terede!übeden mem
leket çapında çok önemli hizmetleri muasır ileri memleketler seviyesine yükseltebilmek imkânların
dan bugün için tamamiyle mahrum bulunmaktadır. Bu itibarla Enstitü gelişen ekonomik ve sosyal 
araştırma ve devamlı ilmî çalışmalar muvacehesinde, üstün kaliteli elemanlarla takviyeli yepyeni 
bir bünye içinde teşkilâtlanmak mecburiyetindedir. 

Diğer taraftan bu yeni teşkilâtın hazırlanmasında hâkim olan ruhun, az veya orta verimli zayıf 
elemanlar yerine, yüksek evsaf ve randımanlı, nisbeten az memurla çalışmak olduğu tebarüz ettiril
melidir. Böylece bir yandan iş ve verim gücünü artırmak, diğer taraftan her gün artan ihtiyaç
lar dolayısiyle Genel Müdürlük teşkilâtına âdeta yama şeklinde ilâve edilen muvakkat hizmetli ve 
yevmiyeli memurlardan kabil olduğu kadar sarfınazar olunarak âzami tasarrufa riayet etmek, ana 
prensibolarak kabul edilmiştir. 

Enstitü öteden beri mahdut sayıda asli maaşlı kadrolarla çalışmak zorunda kaldığı için, her yıl 
«D» cetveli adedi yükselmiş ve müessese kalifiye elemanlarına lâyikı veçhile terfi imkânları sağl:-
yamamıştır. 

Bunun tabiî neticesi olarak esasen mahdut sayıdaki yetişmiş elemanların büyük bir kısmını mu
hafaza etmek mümkün olmamış, geri kalanlarının da ancak «D» cetvelinin verdiği cüzi imkânlarla 
tatmin edilmesi zorunda kalınmıştır. Ancak «D» cetvelinin 700 ve daha yukarı ücretli kadroları ha
len mahdut bulunduğundan, bu imkânlar da istenildiği şekilde tatminkâr olmaktan uzaktır. 

Bu kanun ile, 159 olan maaşlı memur sayısı 327 ye ve karşılığı maaş giderleri, 1961 bütçesine 
göre, 1 420„ 250 liradan, (2) sayılı cetveldeki tahsisatlar dâhil, 3 599 400 liraya yükseliyorsa da 
hademe, muvakkat hizmetli ve yevmiyeli memurlardan tasarruf edileceğinden, Enstitünün 1961 
yılı sonunda 910 olan personel kadrosu, yalnız maaşlı ve daimî ücretli memurlar olmak üzere 630 a 
inecektir. Diğer taraftan Enstitünün 1961 yılı personel giderleri 1 420 250 lira maaş, 3 249 000 
lira daimî ücret, 963 500 lira muvakkat ücret ve takriben 670 835 lira yevmiyeli memur olarak 
ceman 6 303 585 lira, yeni kanun ile 3 599 400 lira maaş ve 3 249 000 lira daimî ücret olmak 
üzere 6 848 000 liraya yükselmekte ve yeni kanunun bütçeye olan yükü yılda sadece 544 815 lira
ya inhisar etmektedir. Bu miktarın ise memlekete, Garp memleketlerine paralel olarak, yepyeni bir 
istatistik anlayışı ve hizmeti getiren böyle bir teşkilât ve ifa edilecek hizmetin lâyık olduğu şekil
de değerlendirilmesi bakımından, malî bir külfet şeklinde telâkki edilmiyeceği muhakkaktır. 

Madde 21. — 2203 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin karşılığıdır. 
Madde 22. —- Enstitü, şimdiye kadar edinilen tecrübelere dayanarak, prensip itibariyle, diğer 

işlerde çalışanlarla, l*asnif Dairesi, Teksir ve Mav.baa ve Bakım ve Tamir şubelerinde makina işle
rinde çalışanlar arasi'nda yıpranma bakımından" bir fark gözetmiş ve bu sebeple fiilen makina ba-
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şmda çalışanlara, verecekleri randımana göre, aylıklarının dörtte birine kadar makina zammı ve
rilmesini derpiş etmiştir. 

Madde 23. — 2203 sayılı Kanunun 7 nei maddesinde mevcuttur. 
Madde 24. — Şimdiye kadar vâki tatbikattan edinilen tecrübeye göre, Enstitünün istatistikî 

bilgilerin takip ve toplanması için merkezden muvakkat görevle gönderdiği elemanlar, gittikleri 
yerlerde muvakkat dahi olsa her hangi bir büro bulunmadığı için, çalışmalarında müşkülât çek
mektedirler. Bu itibarla Enstitüye icabına ve süreye göre faydalı gördüğü ahvalde, bu mahiyette 
bürolar kurmak veya muhabirler kullanabilmek yetkisi verilmektedir. 

Madde 25. — 5629 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde mevcuttur. Ancak, eski hükme nazaran 
yeni kuruluşta ihdas edilen ve idari âmir durumunda bulunan daire başkanlarının da komisyona 
girme imkânı sağlanmaktadır. 

Madde 26. — istatistikî çalışmalara istikamet vermek üzere, 2203 sayılı Kanunla da kabul edil
miş bulunan Yüksek İstatistik Şûrasının iki senede bir defa toplanması faydalı görülmüştür. 

Madde 27. — Devlet adına ihzar ve ilgililerin istifadelerine arz olunan istatistiklerde tecanüs 
ve ahenk aranan en önemli vasıf olup bu tasarı, tümü ile bu gayeyi gerçekleştirmek amacındadır. 
Ancak, Enstitü teşkilâtının alacağı şekil ile (ki, bu merkezî bir teşkilâttır) hemen her daire ve ku
rumun hususi mahiyette ihtiyaç duyduğu istatistikleri detaylı olarak temin etmesi mümkün ola-
mıyacağı göz önünde bulundurularak özel ihtiyaca taallûk eden hususlarda ilgili daire ve kurum
ların malûmat toplamaları ve genel bütçeye dâhil olanlar hariç, bu bilgileri neşretmeleri imkân 
dâhiline sokulmuştur. 

Madde 28. — 1554 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde mevcudolan bu hüküm, istatistikî bilgile
rin toplanmasında zaruri bulunan mahremiyet prensibini ve bu malûmatın istatistik gayeleri dı
şında her hangi bir maksatla kullanılmamasını sarih şekilde hükme bağlamaktadır. 

Madde 29, 30, 31, 32. — 1554 ve 5634 sayılı kanunların çeşitli maddelerinde yer alan cezai hü
kümlerde yegâne değişiklik, istatistiklerin tam, doğru ve zamanında toplanabilmelerini teminen, 
bâzı hususlar için mâkul ölçüleri ve tecil hadlerini aşmamak üzere cezaların tezyidedilmesidir. Me
selâ, aradan uzun yıllar geçmesi sebebiyle 1554 sayılı Kanunun 18 ve 19 ncu maddelerinde yazılı 
cezalar bugün için sembolik bir mahiyet taşımakta, bu bakımdan müessiriyet derecelerini kaybet
miş bulunmaktadır. Diğer taraftan cüzi miktarlardaki para cezaları, hiçbir surette gayeyi temin 
edemediğinden, bunların hapis cezası ile birlikte tatbikinin çok daha verimli netice ve müessiri
yet sağlıyacağı muhakkaktır. 

Geçici madde 2. — Enstitünün çalışmalarındaki başarının daimî olarak teşkilâta bağlı eleman-
larla yürütülebileceği aşikârdır. Bu itibarla, halen 159 olan asli maaşlı memur kadrosu 327 ye çıka
rılmış ve «D» cetvelinde nvüstahdem olan memurlardan teşkilâta yararlı, ehil unsurların hizmetle
rinden süreli olarak faydalanmak için bu kimseleri inkişaf imkânı bulabilecekleri asli memuriyet 
kadrolarına intikal ettirmek amacı güdülmüştür. Bu amacın tahakkuku, tabiîdir ki, teşkilâtta hiz
meti sebk etmiş elverişli personelin özlük haklarına imkân nisbetinde halel gelmemesine bağlıdır. 
îş bu madde; teşkilâtın yeniden kurulması sırasındaki bu zaruri intibakı temin etmek üzere sevk 
edilmiştir. 
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Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 11.4 .1962 

Esas No. 1/169 
Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet istatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı Geçici Ko 
misyonumuzda Devlet Bakanı Turhan Fey^ic-ğlu'nun huzuru ile incelendi ve aşağıdaki hususlar 
kararlaştırıldı : 

Cemiyet hayatında ekonomik Ve sosyal faktörlerin yerini ve bunların yekdiğeri üzerindeki 
etkilerini isabetle izleyemiyen bir Devlet idaresinin memleketin topyeklın. kalkınmasını, refah 
ve mutluluğunu temin ve devam ettirmede başarılı o'laınıyacağı açık bir gerçektir. Memleket ida
resinde istikrar ve selâmet tedbiri olaya takaddüm ettirmekle bir başka deyimle gerek carî ge
rekse müstakbel ihtiyaçların önceden tesbit ve derpişi suretiyle gereken tedbirleri zamanında ve 
isabetle almakla kabildir. 

Devlet idaresinde ekonomik ve sosyal olayların yakînen takibedilnıesi ve alınacak tedbirlerin 
sıhhatli olabilmesi, müspes neticelerin istihsali s-lbelte ki, sağlam istatistiklere bağlıdır. Kısacı 
arz ettiğimiz bu gayelere ulaşmak amacı ile Hükümetçe, hazırlanan Devlet İstatistik Enstitüsü
nün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı Geçici Komi.syonum.uzca da yerinde gö
rülmüş olmakla kanun metni ve gerekçesi bâzı değişiklikle kabul edilmiştir. Şöyle ki : 

Madde 1. — Hükümetin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Hükümetin 2 nci maddesinin (b) bendindeki (Faaliyetleri) kelimesi fazla görül

düğünden metinden çıkarılmıştır. 
Aynı maddenin (f) fıkrasının sonundaki (icra etmek.) (yürütmek) olarak değiştirilmiştir. 
Bu maddeye üniversitelerimizin ve istatistik enstitülerinin zamanla ileri Avrupa memleket

lerinde ve Amerika'da olduğu gibi kamu oyu ü/eriıule araştırmalar yapabileceği düşünülmüş 
bu suretle Devlet istatistik Enstitüsünün bu ku.nml.nra müdahale etmemek suretiyle yardım 
edebilmesi imkânlarının verilmesi amacı ile (Kamu oyu araştırmaları yapan bilimsel kurumların 
çalışmalarına yardım etmek) şeklinde (h) fıkrasf yeniden eklenmiştir. 

Madde 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Bu maddenin (b) fıkrasındaki (1'.iisti 1"ı personelinin) • kelimesi yerine (Enstitü. 

istatistik ile ilgili personelin) şeklinde vuzuh verilerek, yeniden yazılmıştır. 
Aynı maddenin (a) fıkrasındaki (kurullarına) kelimesi (kurumlarına) şeklinde düzeltilmiştir 
Madde 6. — Hükümetin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 7. — Hükümetin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Bu maddedeki (kamu kurumları) (kamu idare ve kurumları) şeklinde değişti 

rilmiştir. 
Madde 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 10. — 10 ncu maddenin 2 nci satırında (ve) kaldırılarak (.,), 3 ncü satırdaki (idare 

üstlerinin) yerine (en büyük idare üstünün) şeklinde, 4 ncü satırdaki (idare üstlerinin) yerine 
(bunların) şeklinde değiştirilmiş ve son satıra (idare, üstleri sorumludur) cümlesinin başına (en 
büyük) kelimesi eklenmek suretiyle madde yen'd en yazılmıştır. 

Madde 11. — 11 nci maddenin 7 nci satırındaki :yurttaşların da yardımına başvurulur) tâ 
vbiri (yurttaşların yardımına da başvurulabilir) şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Hükümetin 12 nci maddesi aynen ika!mi edilmiştir. 
Madde 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 15. — Hükümetin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 16. — Hükümetin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 17. — Bu maddeye vuzuh verebilmek amacı ile yeniden kaleme alınmıştır. 
Madde 18. — Hükümetin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 19. — Hükümetin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 20. — Bu maddenin (c) fıkrasında (istatistik veya iktisat ve sosyal bilimler alanın

da ihtisası olmak) ibaresi kaldırılarak (istatistik alanında tecrübe veya ihtisası bulunmak) kay
dı konulmuştur. 

Madde 21. — Hükümetin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 22. — Hükümetin 22 nci maddesi ayne:ı kabul edilmiştir. 
Madde 23. — Bu maddeye vuzuh vermek amacı ile madde yeniden kaleme alınmıştır. 
Madde 24. — Hükümetin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 25. —-Hükümetin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 26. — Yüksek Istitistik Şûrasına ilgileri ve faydalı olabilecekleri inancı ile Yüksek 

Murakabe Heyeti Başkanı ile, Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterinin de iştiraki uygun mü
talâa edilerek madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 27. — 27 nci maddenin 2 fıkrası; birtakım zorlama, ve yanlış anlaşılmalara meydan 
vermemek üzere fıkra yeni şekli ile düzenlenmiştir. 

Aynı maddenin 3 ncü fıkrası aynen muhafaza edilmekle beraber genel bütçe dışındaki ku
rumların reklâm, propaganda ve kendi özel faaliyetleri ile ilgili olmak üzere çıkaracakları bilgi 
ve broşürler bir istatistik! bilgi özelliğinde değiMir. Açıklamasının komisyonun temayülüne uyu
larak madde metnine koymaksızm mazbatada zikredilmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

Madde 28. — Hükümetüı 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 29. — Hükümetin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 30. — Hükümetin 30 nou maddesi ayn?n kabul edilmiştir. 
Madde 31. — Hükümetin 31 nci maddesi aynı n kabul edilmiştir. 
Madde 32. — Bu maddenin 3 ncü fıkrasının sonunda. (Sulh ceza mahkemelerinin bu dâvalara 

ait kararları kesindir.) kfcydı metinden çıkarıln ıştır. 
Madde 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 34. — 34 ncü maddenin 5 nei fıkra, 2 nci satırındaki (L5 Nisan ]955 tarih ve 5634) 

sayılı olarak dercedilen, kanun, tabıdaki hatadan mütevellidolduğu anlaşılmakla (15 Nisan 1955 
tarih ve 6534) sayılı olarak tashihan kabul edil niştir. 

Geçici madde 1. — Geçici 1 nci maddenin 4 ncü satırındaki (yukarıdaki) kelimesi çıkarılarak 
(20 nci maddede yazılı) ibaresi konmuştur. 

Geçici madde 2. — Hükümetin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Geçici madde 3. — Hükümetin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 35. — Hükümetin 35 nci maddesi aynen kabul .edilmiştir. 
Madde 36. — Hükümetin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Memleketin geliştirmeye muhtaç ekonomik ve sosyal düzeninin arz ettiği büyük Önem bakımın

dan ehemmiyet kesbeden ve bu suretle Devlet hayatındaki büyük rolüne binaen öncelik ve ivedilik 
ile görüşülmesi de karara bağlanmış olup, bu hususun temini maksadiyle Genel Kurula arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Ankara Aydın . Yozgat Afyon K. 
M. Ete t. Sezgin Söz hakkım mahfuzdur. / / . Nur Baki 

M. Kepir 1 
Ankara Balıkesir Erzurum istanbul 

1. S. Hatipoğlu Söz hakkım mahfuzdur. C. önder B. Ülker 
F. îslimyeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

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 faaliyetleri, 
c) 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, 

istatistiklerini ve yukarda yazılı olanlar dı
şında kalan diğer her çeşit faaliyetlere ait is
tatistikleri düzenlemek, 

B) İstatistikle ilgili olarak kamu müesese-
leri arasında koordinasyonu sağlamak ve ista
tistik standartlarını tesbit etmek, 

C) İstatistik analizleri ve etütleri yap
mak, 

D) Düzenlenen istatistikleri, ekonomik ve 
sosyal konularda yapılan analiz ve etütleri ya
yınlamak, 

E) Her yıl, memleketin çeşitli alanlar
daki durum ve faaliyetlerini kavrayan ve özet 
tablolarını gösteren bir «İstatistik Yıllığı» çı
karmak, 

F) Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda Genel 
Nüfus Sayımı, sonu (0) ile biten yıllarda Ge
nel Tarım Sayımı ve sonu (1) ile biten yıllar
da Genel Sanayi ve İş Yerleri Sayımı yapmak 
ve ayrıca Hükümet tarafından ihtiyaç görülen 
diğer konularda her çeşit sayım ve anket
leri icra etmek, 

G) Genel Sayım ve anketleri en kısa za
manda sonuçlandırmak've yayınlamak. 

MADDE 3. — Devlet İstatistik Enstitüsü, 
gerekli gördüğü bilgileri, her türlü kamu ida-
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;| Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve 
I kuruluşu hakkında Kanun 

J MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
I aynen kabul edilmiştir. 

fi Görev ve yetkilen 

MADDE 2. — Devlet İstatistik Enstitüsünün 
I görevleri şunlardır : 
I A) . Memleketlin ekonomik ve sosyal faali-

f yetleri ile ilgili olarak; 
ıa) Nüfus hareketleri ve sağlılk, 
b) Eğitim ve kültür, 
<Î) Tarım, 
d) İmalât, inşaat ve istihraç sanayii, 

I • e) Millî muhasebe, 
I f) Dış ticaret, 

g) Fiyat, ticaret ve hizmet, 
h) İnsan gücü, iş, işçi ve ücret, 
i) . İç ve dı$ nakliyat, 
j ) Maliye ve malî kurumlar, 
,k) Adalet, 
İstatistiklerini ve yukarıda yazılı olanlar dı

şında kalan diğer her çeşit faaliyetlere ait ista
tistikleri düzenlemek, 

B) İstatistikle ilgili olarak kamu müessese
leri arasında koordinasyonu sağlamak ve ista
tistik standartlarını tesbit etmek, 

C) İstatistik analizleri ve etütleri yapmak, 
I D) Düzenlenen istatistikleri, ekonomik ve 
I sosyal konularda yapılan analiz ve etütleri ya-
I yınlamak, 

E) Her yıl, memleketin çeşitli alanlardaki 
durum ve faaliyetlerini kavrıyan ve özet tablö-

1 larmı 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 ayrıca Hü
kümet tarafından ihtiyaç görülen diğer konular
da, her çeşit sayım ve anketleri yürütmek, 

G) Genel sa'yım ve anketleri en kısa zaman-
| da sonuçlandırmak ve yayınlamak, 
T İT) Kamu oyu araştırmaları yapan bilimsel 

kurumların çalışmalarına yardım etmek. 
I & i». - ~- • ••>•• - . - • * • 

I MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
| i aynen kabul edilmiştir. * 
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resi ve kurumlarından, diğer gerçek ve tüzel 
kişilerden doğrudan doğruya istemeye yetki-
lidiı*. 

Askerlik işleriyle ilgili bilgilerin veya 
her hangi bir kamu idaresi veya kurumundan 
istenilen başka bilgilerin verilmesi mahzurlu 
görüldüğü takdirde, .anlaşmazlığı Başbakan 
halleder. 

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

Enstitüsü, verilen bilgilerin doğruluğundan 
şüphelendiği takdirdi;, bu bilgilerin doğrulu
ğunu araştırmaya ve ilgililerden kanaat verici 
tafsilât istemeye yetkilidir. 

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

MADDE 5. — İstatistik teknik ve metodolo
jisinin geliştirilmesi ve yeter ve kalifiye perso
nel temini amae-iyle; 

a) Enstitü, görgü, bilgi ve ihtisaslarını ge
liştirmek gayesiyle yurt içindeki öğretim kurul
larına veya yabancı memleketlere eleman gön
derebilir. 

b) Enstitü, personelinin bilgisini artır
mak ve memlekette istatistik kültürünü geliş
tirmek üzere pratik ve teorik kurslar açabilir, 
millî ve milletlerarası istatistik eğitim merkezi 
kurabilir ve bu konuda milletlerarası teşekkül
ler, yerli ve yabancı üniveristelerle yakın bir 
iş birliği yapar. 

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

d) Kurulacak istatistik Eğitim Merkezi
nin görevleri, programı, eğitim süreleri ve ye
tiştirilecek elemanlara verilecek diploma ile 
tanmacak haklar, Devlet İstatistik Enstitüsün
ce hazırlanıp Millî Eğitim Bakanlığınca teklif 
ve Bakanlar Kurulunca kabul edilecek 3ainet-
meliklerle tesbit olunur. 

M. Meclisi 
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MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

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

a) Enstitü, görgü, bilgi ve ihtisaslarını ge
liştirmek gayesiyle yurt içindeki öğretim kurum
larına veya yabancı memleketlere eleman gönde
rebilir. 

b) Enstitü, istatistik ile ilgili personelin bil
gisini artırmak ve memlekette istatistik kültürü
nü geliştirmek üzere pratik ve teorik kurslar aça
bilir, millî ve milletlerarası istatistik eğitim mer
kezi kurabilir ve bu konuda milletlerarası teşek
küller, yerli ve yabancı üniversitelerle yakın bir 
iş birliği yapar. 

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

d) Kurulacak istatistik eğitim merkezinin 
görevleri, programı, eğitim süreleri ve yetiştiri
lecek elemanlara verilecek diploma ile tanmacak 
haklar, Devlet istatistik Enstitüsünce hazırlanıp 
Millî Eğitim Bakanlığınca teklif ve Bakanlar Ku
rulunca kabul edilecek yönetmeliklerle tesbit olu
nur. 

( S. Sayısı : 63 ) 
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MADDE 6. — Genel nüfus, genel tarım ve 
genel sanayi ve işyerleri sayımları dışında ge-
rdkli görülecek diğer sayımların tarihleri, il
gili Bakanlıkların da mütalâası alınarak ens
titünün teklifi ve Başbakanlığın onayı ile tes
bit olunur. 

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

MADDE 8. — Enstitü, sayım ve anketlere 
ait yönetmeliklerin hazırlanmasında ve cari is
tatistiklerin toplanmasında ilgili Bakanlıklar, 
kamu kurumları ve özel müesseselerle iş bir
liğinde bulunabilir. 

MADDE 9. — îş 'birliğine ihtiyaç görülen 
sayım ve anketlerin hazırlanmasında Enstitü 
Başkanının veya seçeceği 'bir zatın başkanlı
ğında, ilgili Bakanlıklar, daire ve kurumlar 
temsilcilerinden mürekkep bir Merkez Sayım 
Komitesi' kurulaJbilir. Bu komite, enstitünün 
çalışmalarına istişari mahiyette yardımcı 'olur. 

MADDE 10. — Sayım ve anketleri, enstitü
nün tesbit edeceği esaslar dâhilinde hazırlamak 
ve yürütmek ve bu hususda. gerekli bütün ted
birleri almak üzere, enstitünün 'belirteceği il 
ve ilçelerde idare üstlerinin 'başkanlığında ida
re üstlerinin seçeceği üç veya beş kişilik birer 
sayım komitesi kurulur. Bu 'komitelerin ça
lışmalarından ve işlerin yönetmeliklere uygun 
olarak yürütülmesinden idare üstleri sorum
ludur. 

MADDE 11. — Genel Nüfus Sayımlarında, 
•okur - yazar 'her vatandaş, geçerli bir özrü ol
madıkça sayım komiteleri ve 'bunların bulun
madığı yerlerde o yerin en büyük idare üstü 
tarafından verilecek nüfus sayım ve denetleme ' 
memurluğu işini kabul etmek zorundadır. Di
ğer sayım ve anketlerde, (başta ilgili Bakan
lıklar memurları olmak üzere, çeşitli Bakanlık
lar ve bunlara bağlı teşekküller memurların
dan gereği kadarı, aynı makamlar tarafından 
görevlendirileceği gibi, yurttaşların da yardı
mına başvurulur. Sayım ve anketlerle ilgili iş
lerden istisnası gereken kimseler, Bakanlar 
Kurulu ka ran ile tesbit olunur. 

Geçici Ko. 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Enstitü, sayım ve anketlere ait 
yönetmeliklerin hazırlanmasında ve cari istatis
tiklerin toplanmasında ilgili bakanlıklar, kamu 
idare ve kurumları ve özel müesseselerle iş bir
liğinde bulunabilir. 

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad 
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. —Sayım ve anketleri, Enstitü
nün tesbit edeceği esaslar dâhilinde hazırlamak, 
yürütmek ve bu hususta gerekli bütün tedbirleri 
almak üzere, Enstitünün belirteceği il ve ilçeler
de en büyük idare üstünün başkanlığında bun
ların seçeceği üç veya beş kişilik birer sayım ko
mitesi kurulur. Bu komitelerin çalışmalarından 
ve işlerin yönetmeliklere uygun olarak yürütül
mesinden en büyük idare üstleri sorumludur. 

MADDE 11. — Genel nüfus sayımlarında, 
okuryazar her vatandaş, geçerli bir özrü olma
dıkça sayım komiteleri ve bunların bulunmadığı 
yerlerde o yerin en büyük idare üstü tarafından 
verilecek nüfus sayım ve denetleme memurluğu 
işini kabul etmek zorundadır. Diğer sayım ve an
ketlerde, başta ilgili bakanlıklar memurları ol
mak üzere, çeşitli bakanlıklar ve bunlara bağlı te
şekküller memurlarından gereği kadarı, aynı ma
kamlar tarafından görevlendirileceği gibi, yurt
taşların yardımına da başvurulabilir. Sayım ve 
anketlerle ilgili işlerden istisnası gereken kimse
ler, Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunur. 

M. Mecûlisi ( S. Sayısı : 63 ) 
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MADDE 12. — Devlet İstatistik Enstitüsü, 
sayım ve anketlerin 'bütün memlekette aynı 
metotlar ve esaslar uyarınca yapılmasını sağ
lamak amaciyle, gerekli görülecek yerlerde, 
sayım memur ve yöneticilerini yetiştirmek üze
re kurslar açmaya yetkilidir. 

MADDE 13. — Sayım ve antetlerle 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 Hareıralh Kanunu dışında 
kalanlara verilecek yolluklar, Bakanlar Kurulu 
kararı ile tesbit 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. 

MADDE 15. — Enstitü, yayınlarının bas
tırılmasında 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
bağlı değildir. 

Kuruluş 

MADDE 16. — Devlet İstatistik Enstitüsü 
bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve aşağıdaki 
dairelerden meydana gelir : 

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

MADDE 17. — Enstitü Başkanı, Enstitüyü 
idare ve kanunun Enstitüye tevdi ettiği görev
lerin yapılmasını sağlamak ve kovuşturmakla 
ödevlidir. Başkan yardımcıları, Başkanın tâyin 
ettiği işlerde Başkana yardımcıdırlar. 

Geçici Ko. 

MADDE 12. — Hükümetin onikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin onüçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin ondördüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. ' 

MADDE 18. — Tetkik ve Araştırma Dairesi 
Başkanlığı, Sosyal Hesaplar; Etüt ve Analiz; 
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MADDE 15. — Hükümetin onbeşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Kuruluş 

MADDE 16. — Hükümetin onaltmcı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Enstitü Başkanı, enstitüyü 
idare ve kanunun enstitüye tevdi ettiği görev
lerin yapılmasını sağlamak ve kovuşturmakla 
ödevlidir. Başkan yardımcılarının, görev, yet
ki ve sorumluluklarını b;.şkan tâyin eder. 

MADDE 18. — Hükümetin onsekizinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Sayım, Anket ve örnekleme; Koordinasyon, Stan
dart ve Eğitim ihtisas gruplarından meydana ge
lir. 

Görevleri; Enstitü tarafından yapılacak ista
tistiklerin ilmî ve teknik esaslarını hazırlamak ve 
•modern istatistik tekniğine göre toplanmasını 
sağlamak, yurt içinde istatistikle ilgili koordinas
yonu temin ve standartları tesbit etmek, sayını ve 
anketlerin ilmî hazırlıklarını, mevcut millî ve 
yabancı istatistiklerin incelenmesi ve mukayes3si 
ile istatistik alanındaki gelişmeleri takibederek 
gerekli etüt ve analizleri yapmak, eğitim çalışma
larını düzenlemek ve programlarını hazırlamak 
ve en ileri istatistik metotlarının ve tekniğinin 
uygulanması imkânlarını sağlamaktır. 

MADDE 19. — Ekonomik istatistikler Dai
resi Başkanlığı : 

Maliye, tarım, sanayi ve inşaat, dış ticaret, 
fiyat ve ticaret, çalışma, nakliyat, maden ve 
benzeri konulardaki istatistik bilgilerini derle
mek ve düzenlemek, genel tarım, sanayi ve iş yer
leri sayımlarını, kısmi sayım ve anketleri, i°ra 
etmekle görevlidir. 

Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı 

Nüfus ve mesken, millî eğitim, adalet, turizm 
ve muhaceret, sağlık ve benzeri konulardaki is
tatistikleri derlemek ve düzenlemek, genel nüfus 
sayımlarını icra etmek, nüfus hareketleri, sağlık, 
kültür faaliyetleriyle ilgili her türlü kısmi sayım 
ve anketleri yapmakla görevlidir. 

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı 

Derlenen bilgilerin istatistik makinaları ile 
tasnifini, her türlü teksir ve dizgi işlerinin icra
sını, sayım ve anketlerin kodlama işlemlerinin 
ifasını, hazırlanan bülten, kitap, broşür ve çe-
gitli yayınların yayınlanmasını, her türlü istatis 
tik makina ve araçlarının tamir ve bakımını te
min etmekle görevlidir. 

İdari İşler Dairesi Başkanlığı 

Enstitü personelinin devamlı eğitimi ve Jlıs-
titünün yazı, zat, evrak, bütçe ve masraf, leva
zım ve ayniyat işlerini yürütmekle görevlidir. 

Geçici Ko. 

MADDE 19. — Hükümetin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ondokuzuncu 
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MADDE 20. — 3656 sayılı Kamınla bu *a 
ııunun eklerine bağlı 1 sayılı cetvellerin istatis
tik Umum Müdürlüğü kısmında yazılı kadrolar 
çıkarılmış, yerine ilişik 1 sayılı cetveldeki kad
rolar eklenmiştir. 

Bu kadrolardan Devlet istatistik 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 öğrenimim tamamlamış olmak, 
b) Bilimsel incelemelere yarıyaeak dillerden 

birine hakkiyle vâkıf bulunmak, 
c) istatistik veya iktisat ve Sosyal bilimler 

alanında ihtisası olmak, 
Bu kadrolardan Devlet istatistik Enstitüsü 

Başkunı, 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 de
recelerine 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 sebebiyle görevi başına gelemiyen-
lere, görevlerine devam etmedikleri müddet, hor 
defasında otuz günü geçmemek kaydiyle bu 
tahsisat ödenebilir. 

MADDE 21. — Devlet istatistik Enstitüsü 
Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan 
yardımcıları, Tetkik ve Araştırma Dairesi Baş
kanı, Başbakanın (veya görevlendireceği Dev
let Bakanının) inhası ve Cumhurbaşkanının 
tasdiki ile, uzmanlar, uzman yardımcıları, daire 
başkanları, daire başkan yardımcıları ve şube 
müdürleri bu husustaki yönetmelikte yazılı 
şartları haiz bulunmak kaydiyle, Devlet Istatis-
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MADDE 20. — 3656 sayılı Kanunla bu ka
nunun eklerine bağlı (1) sayılı cetvellerin İs
tatistik Umum Müdürlüğü kısmında yazılı kad
rolar çıkarılmış, yerine ibşik (1) sayılı cetvel
deki kadrolar eklenmiştir. 

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

Bu kadrolara ' aşağıdaki nitelikleri haiz 
olanlar 33 ncü madde gereğince hazırlanacak 
yönetmelik ile tesbit olunan esaslara göre tâ
yin edilirler. 

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

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

bulunmak. 
Bu kadrolardan Devle* istatistik Enstitüsü 

Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan 
yardımcıları, daire başkanları, daire başkan yar
dımcıları, istatistik uzmanları, istatistik uzman 
yardımcıları ile ihtisas şubesi müdürleri kad
rolarını işgal edenlere, müktesep maaş derece
lerine bakılmaksızın4 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 
bulundukları sürece tahsisat verilmez. 

Hastalık sebebiyle görevi başına gelmiyen-
lere, görevlerine devam etmedikleri müddet, 
her defasında otuz günü geçmemek kaydiyle 
bu tahsisat ödenebilir. 

MADDE 21. — Hükümetin yirmibirinci 
maddesi aynen kabul edi'mistir, 
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t ik Enstitüsü Başkanının inhası ve Başbakanın 
(veya görevlendireceği Devlet Bakanının) tas
vibi ile, diğer memur ve müstahdemler Devlet 
İstatistik Enstitüsü Başkanı tarafından tâyin 
edilirler. 

MADDE 22. — Tasnif, teksir ve matbaa, ba
kım ve tamir işlerinde fiilen makina başında 
çalışanlara, aylıklarının dörtte birine kadar 
oıakina zammı verilebilir. 

MADDE 23. — Bu kanunda sayılı görevler, 
Enstitü memurlarının asli görevleri olup, Dev
let istatistik Enstitüsü Başkanı tarafından ken
dilerine ilâve görev de verilebilir ve Devlet is
tatistik Enstitüsü Başkanı, icabında bir memuru 
kadrosu dışında bir başka görevde kullanabilir. 

MADDE 24. — Enstitü, gerektiği takdirde 
Ankara dışında muvakkat ve daimî bürolar 
kurabilir ve mahallî muhabirler .istihdam ede
bilir. 

MADDE 25. — inzibat Komisyonu, Devlet 
istatistik Enstitüsü Başkanı veya görevlendire
ceği Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan yardım
cılarından birinin Başkanlığında Devlet istatis
tik Enstitüsü Başkanının daire başkanı veya 
şube müdürleri arasından seçeceği dört üyeden 
meydana gelir ve Memurlar Kanununun inzibat 
işlerine ait hükümlerine göre karar verir. 

MADDE 26. — Devlet istatistik 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 istatistik Şûrası toplanır. 

Bu Şûraya, Bakanlıklar ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtı müsteşarları, Devlet istatistik Ensti
tüsü Başkanı, Başkan yardımcıları've daire baş
kanları, Devlet istatistik Enstitüsü Başkanının 
seçeceği iki uzman, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
daire başkanları, Üniversite ve yüksek okulla
rın istatistik öğretimi ile uğraşan öğretim üye
leri, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği Umumi Kâtibi ve 
bu Birliğin seçeceği üç üye ve Başbakanlıkça 
istatistik işleri ile ilgili' olmaları yönünden seçi
lecek 10 üye katılır. 

MADDE 22. — Hükümetin yirmiikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDİM 23. - - Bu kanunda sayılı görevler, 
enstitü memurlarının asli görevleri olup,-ken
dilerine De.vlnt İstatistik Enstitüsü Bask anı ta
rafından ek olarak verilecek görevlerin ifası 
da. mecburidir. Başkan, gerekirse her hangi bir 
memuru dilediği görevde çalıştırabilir. 

MADDE 24. — Hükümetin yirmidördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Hükümetin yirmibeşinci 
maddesi aynen kabul edlmiştir. 

MADDE 2(î. — Devlet İstatistik Enstitüsü
nün, Devlet ve memleker. ihtiyaçlarını eti iyi 
'bir şekilde karşılaması için yapılması lâzımge
len çalışmalar konusunda, Danışma Kurulu va
zifesini görmek üzere en az iki yılda bir defa, 
Yüksek İstatistik Şûrası toplanır. 

Bu Şûraya, bakanlıklar ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtı müsteşarları, Yüksek Murakabe He
yeti Başkam, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanı, Başkan yardımcılai'i ve daire başkanları, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının seçece
ği iki uzman, Devlet Plânlama Teşkilâtı Daire 
başkanları, üniversite ve yüksek okulların ista
tistik öğretimi ile uğraşan öğretim üyeleri, 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği Umumi Kâtibi ve bu Bir
liğin seçeceği üç üye, Türkiye Bankalar Birli
ği Genel Sekreteri ve Başbakanlıkça .istatistik 
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Yasaklılık hükümleri 

MADDE 27. — Türkiye'de istatistik topla
ma görevi Devlet İstatistik Enstitüsüne aittir. 
Genel bütçeye dâhil daireler ancak, kendi ihti
yaçları için istatistik! malûmat derleyebilirler. 
Bu dairelerin kendi ihtiyaçları için fakat kendi 
kuruluşları dışından istatistik! malûmat derle-
yebilmeleri, Devlet İstatistik Enstitüsünün mu
vafık mütalâa vermesine ve Başbakanın iznine 
bağlıdır. 

Bu daireler kendi kuruluşları içinden veya 
dışından derlemiş oldukları malûmatı kendi ku
ruluşları ve kanunen iş birliği yaptıkları mil
letlerarası teşekküller dışında hiçbir surette 
kullanamaz ve neşredemezler. 

Katma bütçeli daireler, iktisadi Devlet Te
şekkülleri, özel idareler ve belediyelerle bun
lara bağlı teşekküller ve özel kanunlarla kurulu 
kurumlar yalnız kendi ihtiyaçları için gerekli 
istatistik bilgilerini toplıyabilirler. 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 istatistik Enstitüsünün muvafakatini al
maları şarttır. 

MADDE 28. — 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. 

Kişisel ve özel nitelikte olmasa dahi, Devlet 
istatistik Enstitüsünce toplanan istatistik bilgi
leri yayınlanmadan önce, Devlet istatistik Ens
titüsü Başkanı dışında hiçbir görevli her hangi 
bir şahsa veya makama veremez. 

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

Cezai hükümler 

MADDE 29. — Bu kanunda belirtilen hiz 
metlerin yapılmasında savsaklama ve kusuru gö-
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işleri ile ilgili olmaları yönünden seçilecek 10 
üye katılır. 

Yasaklılık hükümleri 

MADDE 27. — Türkiye'de istatistik toplama 
görevi Devlet İstatistik Enstitüsüne aittir. Ge
nel bütçeye dâhil daireler ancak kendi ihtiyaç
ları için istatistikî malûmat derleyebilirler. Bu 
dairelerin kendi ihtiyaçları için fakat kendi ku
ruluşları dışından istatistikî malûmat derliye-
bilmeleri, Devlet istatistik 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 istatistik Enstitüsünün muvafakati
ni alırlar. 

Katma bütçeli daireler, iktisadi 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 istatistik Enstitüsünün muvafakatini al
maları şarttır. 

MADDE 28. — Hükümetin yirmisekizinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cezai hükümler 

MADDE 29. — Hükümetin yirmidokuzuncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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rülen memur ve hizmetliler Ceza Kanununun 
230 ncu maddesine göre cezalandırılırlar. 

MADDE 30. — 28 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 31. — İstenilen bilgileri belirli sü
re içinde veya doğru veya gerektiği şekilde, ge
çerli bir özrü olmaksızın vermeden 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 verilen
lerin iki katından aşağı olamaz. 

Geçici Ko. 

MADDE 30. — Hükümetin otuzuncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Hükümetin otuzbirinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — 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 hükmolunur. 

Sanayi ve iş yerleri sayını ve anketleri ile, 
diğer her çeşit sayını ve anketlerdeki sorulara, 
belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayan
maksızın cevap vermiyen 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. Tekerrür halinde verilecek ceza 
evvelce verilenlerin iki katından aşağı olamaz 
ve 30, 31 ve bu maddede cezaları tâyin edilmiş 
olan suçlara ait dâvalar sulh ceza mahkemele
rinde görülür. 

MADDE 32. — Nüfus sayımlarında. geçerli 
bir özre dayanmaksızın sayım ve kontrol memur
luğu görevini yapmaktan kaçınanlara 50 lira
dan 200 liraya kadar ve sayım işleri hakkında 
tesbit olunan esaslara aykırı hareket edenlere 
veya sorulara cevap vermiyenlere veyahut bile
rek gerçeğe aykırı cevap verenlere, 100 liradan 
500 liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

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

Sanayi ve iş yerleri sayım ve anketleri ile* 
diğer her çeşit sayım ve anketlerdeki sorulara, 
belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayan
maksızın cevap vermiyen veyahut bilerek ger
çeğe aykırı cevap veren gerçek ve tüzel kişilere, 
250 liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası 
ve bu gerçek veya tüzel kişilerin işlemlerini fii
len yöneten sorumlu müdürü veya memurlarına 
bir haftadan 2 aya kadar hafif hapis cezası ve
rilir. Tekerrürü halinde verilecek ceza evvelce 
verilenlerin iki katından aşağı olamaz ve 30, 31 
ve bu maddede cezaları tâyin edilmiş olan suç
lara ait dâvalar sulh ceza mahkemelerinde gö
rülür. Sulh ceza mahkemelerinin bu dâvalara 
ait kararları kesindir. 

IX. -Meolifti- ( S. Sayısı : 63 ) 



— 17 
Hü. 

Tüzel kişiler hakkında verileee 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 
•ozüre dayanmaksızın yapmaktan kaçındıkları 
takdirde, yetiştirilmeleri için yapılan giderler 
kendilerine ödettirilir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 33. — Bu kanunun uygulanması ile 
ilgili hususlar, yönetmeliklerle düzenlenir. 

MADDE 34. — 1 Şubat 1930 tarih ve 1554 
sayılı istatistik Umum Müdürlüğünün Salâhi
yet ve vazifeleri hakkında Kanun, 

20 Mayıs 1933 tarih ve 2203 sayılı İstatis
tik Umum Müdürlüğünün Teşkilâtı hakkında 
Kanun, 

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

23 Mart 1950 tarih ve 5622 sayılı Sayıcılar 
Kanunu, 

23 Mart 1950 tarifti ve 5029 sayılı, 1554 sa
yılı Kanuna iki madde eklenmesi hakkında 
Kanun ve 15 Nisan 1955 tarih ve 5634 sayılı, 
5622 sayılı Sayımlar Kanununun 1, 10, 11 nci 
maddelerinin tadili hakkındaki Kanun ile, 

Diğer kanunlarda mevcut bu kanuna aykırı 
hükümler mülgadır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — istatistik Genel 
Müdürlüğünde halen çalışanlardan 'bu kanun
da sayılan kadroları veya muadilini fiilen iş
gal odçnler yeni 'bir tâyine ihtiyaç olmaksızın 
bu kadrolarda çalışmaya devam edebilirler ve 
genel müdürlük memurlarından yakardaki ni
telikleri haiz bulunanların mezkûr yönetmelik 
esasları dâhilinde bu kadrolara tâyinleri caizdir, 

GEÇİCİ MADDE 2. — İstatistik Genel Mü
dürlüğünde Bütçe Kanununa bağlı (D) -cetveli 
kadrolarında halen istihdam edilenlerden, Dev
let İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca maaşlı 
memuriyet kadrolarına geçirilmeleri uygun 

Geçici Ko. 

Tüzel kişiler hakkında verilecek para ceza
lan, Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkın
daki Kanun hükümleri uyarınca tahsil olunur. 

Genel sayımlar ile diğer sayımlar ve anket
lerde görevlendirilmek üzere yetiştirme kursla
rına katılan kimseler, görevlerini geçerli bir öz
re dayanmaksızın yapmaktan kaçındıkları tak
dirde, yetiştirilmeleri için yapılan giderler ken
dilerine ödettirilir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 33. — Hükümetin otuzüçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — 1 Şubat 1930 tarih ve 1554 
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 (B) cetvelinde bâzı tadilât 
yapılması hakkında Kanun, 

23 Mart 1950 tarih ve 5622 sayılı 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 nci maddelerinin 
tadili hakkındaki Kanun ile, 

Diğer kanunlarda mevcut bu kanuna aykırı 
hükümler mülgadır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İstatistik Genel Mü-. 
dürlüğünde halen çalışanlardan bu kanunda sa
yılan kadroları veya muadilini fiilen işgal eden
ler yeni bir tâyine ihtiyaç olmaksızın bu kadro
larda çalışmaya devam edebilirler ve Genel Mü
dürlük memurlarından 20 nci maddede yazılı 
nitelikleri haiz bulunanların mezkûr yönetmelik 
esasları dâhilinde bu kadrolara tâyinleri caizdir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin geçici 2 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclîsi ( S. Sayısı : 63 ) 
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görülenlere 3656 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükmü gereğince girebilecekleri dereceye 
bu kadrolarda geçen ıhizmet sürelerinin her üç 
yılı için bir derece ilâve edilmek suretiyle bu-
luriaoak derece maaşı verilebilir. 

Ancak, bu gibilere verilecek maaş, tâyin 
edilecekleri memuriyetin 'kadro maaşını geçe-
miyeceği gibi halen (D) cetvelinde almakla ol
dukları ücretten de fazla olamaz. 

GEÇİCİ MADDR 3. — Bu 'kanun ile kadro
ları kaldırılanlardan kanunun meriyete girdi
ği tarihte geçici görev, 'hastah'k, izin giıbi ka
nuni ! seJbeplerle vazifesi başında bulunmıyan-
lar, Enstitü teşkilâtında maaşlı göreve tâyin 
olundukları takdirde 'kadro ve memuriyet un
vanları-; değişse dalhi, işe başlama kaydı aran
maksızın almaları gereken maaşlarının öden
mesine devam olunur. 

Kanunun meriyete girdiği tarihte memur 
bulun anlardan, ıkadro, maaş ve unvanları de
ğiştirilmemiş olanların yeniden tâyinine lüzum 
olmayıp, yûkarki fı'krn hükümleri tatbik 'olu
nur. (Eski memurluk unvanlarının »karşılığı 
bülutian kelimelerle ifadesi, kadro unvanında 
değişiklik sayılmaz.) 

MADDE 35. - Buk anun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

MADDE 36. — Bu Tsânunuri hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

27 . 3 . 1962 

Geçici Ko. 

Başbakan 
/ . înönü 

Devlet Bakam 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
İV. ökten 

Adialet Bakanı 
Ş. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 

A, Topâloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. İnan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

.N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/ . Sancar 
Dışişleri Bakanı V. 

T. Feyzioğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 

GEÇİCİ MADDE 3. — Hükümetin geçici 3 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Hükümetin .35 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. —• Hükümetin 36 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir, 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Sereri 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B, Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Ticaret Bakanı 
/ . Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

§. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakam 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

İmar ye İskân Bakanı 
M. Güven 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Devlet İstatistik Enstitüsü kuruluşu 

0. 

1 

2 

5 
5 
5 
4 
5 
6 
2 

2 
3 
5 
6 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
7 
9 

Memuriyetin nev'i 

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

» » Memuru 
Enformasyon Âmiri 

» Memuru 
» » 

Tetkik ve Araştırma Dairesi 
Başkanı 
istatistik Uzmanı 
istatistik Uzman Yardımcısı 
Raportör 

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

» » Yardımcısı 
Grafik Uzmanı 

» •» 
Kütüpane Âmiri 

» Memuru 
» » 

Aded 

1 

2 
1 
1 
4 
1 
2 
2 

1 
10 
10 

6 
6 
3 
4 
6 

21 
4 
1 

23 
1 
1 
1 
1 
1 

Tutarı 

2 000 

1 750 
1 100 
1 100 

800 
1 250 
1 100 

950 

1 750 
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 

I). 

G 
7 
7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 
7 
8 

i 7 

8< 

7 
8 
5 
7 
8 
9 

10 
1] 
12 
13 
8 
9 
8 

10 

Memuriyetin nev'i 

Uzman Şef 
Şef 
Editing ve Kodlama Şefi 

» » Memuru 
» .» 
» » 

Sicil Şefi 
» Memuru 
» » 

Mutemet 
» Yardımcısı 

• ' » 

» 

Ayniyat ve Levazım Memuru 
Ayniyat ve Levazım Memu
ru Yardımcısı 
Ambar Memuru 

» » Yardımcısı 
Doktor 
istatistik Memuru 

» • > 

» » 
» » 
» » 
» » 
'» » 

Yayın Memuru 
» » 

Memur 
> 

Aded 

13 
26 

1 
2 
2 
2 
1 

.2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

13 
23 
23 
30 
26 
25 
%* 

3 
3 
2 
2 

Tutarı 

950 
800 
800 
700 
600 
500 
800 
700 
600 
800 
700 
800 

700 
800 
700 

1 100 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
700 
600 
700 
500 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Tutarı Tahsisat 

1 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı 1 2 000 800 
2 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan 

Yardımcısı 
2 Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanı 
2 İstatistik Uzmanı 
3 İstatistik Uzman Yardımcısı 
3 Daire Başkanı (Uzman) 
4 Daire Başkan Yardımcısı (Uzman) 
4 İhtisas Şubesi Müdürü (Uzman) 

2 
1 
10 
10 
4 
6 
21 

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

800 
800 
800 
650 
650 
550 
550 

Geçici Komisyonun değiştiricine bağlı 
cetveller 

Tasarının 1 ve 2 sayılı cetvelleri aynen 'ka
bul edilmiştir. 

'Wiî> J" t» < d»*..*.*-—-» 
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