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Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 nci maddelerinin tâdili hak
kında kanun lâyihası ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenleri
mazbataları (1/183)
T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-2857, 220
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

27.1.1955

5622 sayılı Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 nei maddelerinin tadili hakkında Devlet Vekâle
tince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 19.1.1955 tarihinde karar
laştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ede
rim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCÎBE
A) 5622 sayılı Sayımlar Kanununun 1 nei maddesindeki nüfus sayımlarının (10) yılda bir
yapılmasını âmir olan hükmün değiştirilerek (5) yılda bir yapılmasını gerektiren sebepler aşağı
dadır :
1. Bir memleketin siyasi, askerî, iktisadi kudretinin ana kaynağı, o memleketin nüfusudur.
Bu nüfusun sayı ve vasıf bakımından bilinmesi, zaman dâhilinde bu bakımlardan kaydettiği de
ğişikliklerin, muntazam fasılalarla yapılan sayımlarla tesbiti, medeni memleketlerde normal
devlet faaliyeti arasında yer almaktadır.
2. Memleketimizde de, ilki 1927 de, diğerleri, Milletlerarası istatistik Enstitüsünün tavsiyele
rine ve bu suretle milletlerarası tatbikata uyularak, sonu (0) ve (5) ile nihayet bulan yıllarda
olmak üzere 1935 de, 1940 da, 1945 te, 1950 de nüfus sayımları yapılmıştır.
Yapılmış olan bu beş nüfus sayımı, umumi bir Sayım Kanununun emri yerine getirilerek değil,
ve fakat, bu yıllara ait bütçelere gerekli tahsisat konulmak suretiyle icra edilmiştir.
3. 23 Mart 1950 tarihli ve 5622 sayılı Sayımlar Kanunu, ilk defa olarak :
,
a) Nüfus;
r;/-'
'*
b) Tarım
e) î§ yerleri;
Sayımları için on yıllık devreler tesbit etmiştir. Nüfus ve tarım sayımı için, sonu (0) ile bi
ten yıllar, iş yerleri sayımı için ise sonu (1) ile biten yıllar, sayım yıllan olacaktır; 1950 nü
fus sayımı, 1950 ziraat sayımı, 1951 iş yerleri sayımı bu kanunun ilk tatbikatından olan sayım
lardır.
4. Tarım ve iş yerleri sayımları için, 10 yılık devre kâfi görülebilir. Tarım- mevzuunda
yıllık tahminler ve tahminleri destekleyici çeşitli kısmi anketler:
îş yerleri mevzuunda, posta ile muhabere usulü, her yıl için, ihtiyaçlara cevap verecek malû
matı temin edebilir.
Fakat nüfus mevzuunda, 10 yıllık devre, memleketimizin şartları bakımından çok uzun bir

devredir. Esasen, bir kısım memleketler (5), bir kısım memleketler de (10) yılda bir sayım yap
maktadırlar. Memleketimizin (10) yılda bir sayın yapanlar arasında yer alması, çok mahzurlu
olarak mütalâa edilmektedir. Şöyle ki :
a) Memleket nüfusunun yüzde sekseni köyde oturmaktadır. Köyün idaresi de muhtar ve ih
tiyar heyetine bırakılmıştır. Bu demektir ki, henüz köyde (kayıt, kütük) tatmin edici olmaktan
uzaktır.
b),.. Şehir ve kasabalarımızda da, nüfus idarelerinin bugünkü hali, halkımızın nüfus hareketle
rini vaktinde tescil ettirmek itiyadına henüz ulaşmamış olması yüzünden, nüfus kütüklerimiz tat
min edici olmaktan uzaktır. Bu sebeplerden, memleketimizde doğumlar, ölümler ve diğer nüfus ha
reketleri tamamiyle meçhuldür.
Bir ailenin hayatında en mühim hâdise, o aileye doğum suretiyle yeni bir âzanm katılması ve
bu suretle, o ailenin bu mini mini azadan dolayı sevinmesi; azadan birinin Ölümü suretiyle yasa
gark olmasıdır.
Aile için bu kadar mühim olan iki hâdise, ailelerin teşkil ettiği daha büyük ailenin, milletin ha
yatında" da aynı ehemmiyeti muhafaza etmelidir. Devlet, doğumları, ölümleri, sayı ve vasıf bakım
larından bilmek zaruretindedir. Memleketimizde, bugün bu hâdiselerden, maalesef, sahih olarak
haberdâr değiliz. İtiraf etmek lâzımdır ki bu çok acı bir hakikattir. Milletlerarası neşriyatta,
Türkiye bu bakımlardan, isminin altında malûmat bulunmıyan memleketler arasındadır.
Bu durum, memleketi, bu mevzuda, nüfus sayımları 10 yılda bir yapılırsa, tam (10) yıl karan
lıkta bırakacaktır. İleri memleketler (10) yılda bir sayım yapmakla iktifa edebilirler. Zira, ara
da kendilerini, nüfusun miktarı bakımından malûmat sahibi kılacak, malûmat kaynaklarına sahip
tirler. Onlar nüfus sayımlarını ancak, bir taraftan nüfusun sayısı hakkında mevcut malûmatları
nı tashih etmek, bir taraftan da, esas maksat da budur, nüfusun vasıfları hakkında malûmat elde
etmek için yaparlar.
Memleketimizde ise, sade vasıf bakımından değil, sayı bakımından da tek malûmat kaynağı an
cak sayımlar olabilir. Bu itibarla 10 yıllık fasıla, memleketimiz için çok uzun bir fasıladır. Bu fası
lanın (5) yıla indirilmesi zaruridir. Bu zaruret sadece Demografik mülâhazalardan doğmamaktadir. Pek çok kanunların tatbikatı da, nüfûs sayımlarının daha kısa fasılalarla yapılmasını gerektir
mektedir. Zira, aşağıya birkaçının numarasını ve adını sıraladığımız kanunlar tatbikat bakımın
dan, en son nüfus sayımı ile elde edilen nüfus miktarına atıf yapmaktadırlar.
1. 5545 sayılı Milletvekilleri Kanununun 5 nci ma"ddesi, Milletvekilleri sayısının son nüfus sa
yımı neticelerine göre taayyün edeceğini âmirdir. Buna göre, şayet 1955 te sayım yapılmazsa 1958
seçimlerinde milletvekili sayısı yine bugünkü miktarında kalacaktır.
2. 442, 1580, 4928, 5670 sayılı kanun hükümlerine göre genel meclis üyelerinin, belediye mec
lislerinin, köy ihtiyar heyetlerinin üye sayıları da, son nüfus sayımı rakamına göre taayyün eder.
3. 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun birçok maddelerinin tatbikatı, son nüfus sayımı
rakamları ile irtibatlandırılmıştır.
4. 4654 sayılı Kanun, hekim, diş tabibi, eczacı, (Eczacılar hakkında hüküm değişmiştir) sayısını
nüfus sayısı ile irtibatlandırmaktadır.
5. 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununda da nüfus sayısı ile irtibatlı hükümler var
dır.
& 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun tatbikatı, tatbik edilecek vergi nispetleri bakımından
son nüfus sayımı neticelerine atıf yapmaktadır.
7. 5887 sayılı Harçlar Kanunu, bâzı mevzularda tatbik edilecek tarife bakımından, son nüfus
sayımı rakamlarına atıf yapmaktadır.
8. Gümrük cesimlerinden, mahallî idare hisselerinin tefriki, belediye hudutları içindeki nüfusun
miktarına bağlıdır.
9. İller Bankası Kanununun tatbikatı da belediye hudutları içindeki nüfus ile irtibatlıdır.
10. 5889 sayılı Kanuna göre alman Akar Yakıt Vergisinin yüzde on beşi belediyelere nüfusları
nispetinde tevzi olunmaktadır. Bu nüfus da, kezalik son nüfus sayımı ile taayyün eder,
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B) 5622 sayılı Sayımlar Kanununun (10) ncu maddesi müeyyideye taallûk etmektedir. Koydu
ğu müeyide gayet umumi olup sayım ve anket çeşitleriyle, sorulara muhatap olanlar ve sayım ve
anket memurluğu yapanlar arasında hiçbir tefrik yapmamaktadır. Halbuki sayımların ve anketle
rin mahiyetleri birbirinden farklıdır. Ayrıca, sorulara muhatap olan kimseler »ayımdan sayıma ve
anketten ankete değişmektedir. Meselâ; sanayi ve ticaret sayım ve anketlerinin muhataplariyle nü
fus sayımının muhatapları aynı değildir. Sorulara cevap almak bakımından da karşılaşılacak muka
vemet keza aynı değildir. Bu itibarla müeyideler de karşılaşılacak mukavemetlerle mütenasip olma
lıdır. Nüfus sayımlarında sorulara cevap vermek hususunda halkımızın alışıldığı, sayım memurluğu
ve kontrol memurluğu vazifelerinin ifası hususunda okur yazarlarımızın göstermekte oldukları yakın
alâka ve bu vazifeyi bir memleket vazifesi telâkki edişleri, bu mevzuda müeyyideyi günün şartları
na göre ayarlamakla beraber, hafif tutmanın maksada kâfi geleceği kanaatini uyandırmıştır.
Tarım sayım ve anketleri mevzuunda sayım ve anketle görevlendirilecek kimselerin mahdut sayı
da olması ve nüfus sayımına nazaran uzunca bir zaman süresi içinde yapılması zarureti, bu mev
zuda vazife alacak kimselere bir miktar para verilmesini icabettirmektedir. Bu itibarla nüfus sayımmdaki gibi mecburi bir mahiyeti yoktur. Sayımda sarulara muhatap olanlar da umumiyetle köy1 illerimizdir. Müeyyidenin bunların malî takatlarine uygun olması gerekir.
tş yerleri sayım ve anketlerinde sayım ve anket memurluğu vazifesini alanlar ücretle çalışır.
Sorulara muhatap olanlar ise ticari, sınai veya bu mahiyetteki müesseselerdir. Bunlar faaliyetlerine
mütaallik malûmat vermek hususunda çekingendirler. Bunlar hakkındaki müeyyide hafif olacak
olursa, aralarında malûmatı vermektense müeyyideye katlanmayı tercih edenler bulunabilir. Hal
buki memleket ekonomisinin umumi şartlarının bil inmesi, zaman dahilindeki gelişmesinin takibi, bu
müesseselerden devamlı ve sıhhatli malûmat toplanmasına bağlıdır. Bu maksadı temin etmek üzere
müeyyide kuvvetlendirilmiştir.
Her çeşit sayım için müeyyideler mevzuunda teklif edilen takviyeler (5622) sayılı Kanunun
dört yıllık tatbikatının telkinleri neticesidir. Yeni müeyyidelerin sayım ve anket işlerinin gereği
gibi başarılmasında müessir olacağı ümidedilmektedir.
C) 11 nci maddedeki değişiklik 1 nci maddedeki değişikliğe mütenazırdır. Hükümde bir deği
şiklik yoktur. Sadece ifade tarzı değiştirilmiştir.
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- 4 Dahiliye Enoümeni mazbata»!
f. B.M. M.
Dahiliye Encümeni
Esas No.1/183
Karar No. 22

5 . II . 1956

Yüksek Reisliğe
Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 nci madde
lerinin tadili hakkındaki kanun lâyihası, Hükü
met mümessillerinin iştirakiyle ^encümenimizde
görüşüldü:
Sayımların beş senede bir yapılmasını temin
maksadiyle hazırlanan lâyiha ve bu husustaki
mucip sebepler, encümenimizce de yerinde gö
rülerek, müzakere mevzuu lâyihanın kanunlaş
masında fayda mülâhaza edilmiş ve Hükümet
metni aynen kabul edilmişttir.
Havalesi gereğince Adliye Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Dahiliye En. Reisi
Reisvekili
M. M.
Edirne
Ankara
izmir
R. Nasuhioğlu Â. Benderlioğlu P. Arat

Kâtip
Kocaeli
8. Yalman
Çoruh
Z. Vral
Konya
M. Keskin

Amasya
K. Eren

Amasya
M. Zeren

Denizli
A. H. Sancar
Konya
M. R. özal

Kastamonu
8. Çağlar
Muğla
Y. Başar

Niğde
C. Kavurmacıoğlu
Trabzon
P. Sanaç

Samsun
M. özkefeli
Uşak
Y. Aysal

Seyhan
A. Kınık
Sivas
E. Damalı

Van
M. Görentas

Adlîye Encümeni mazbatası
T. B.M.M.
Adliye Encümeni
Esas No. 1/183
Karar No. 24

19. il. 19ar,

Yüksek Reisliğe
5622 sayılı Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11
nci maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası ve
Dahiliye Encümeninin 5. II. 1955 tarihli mazba
tası Riyasetten Encümenimize havale edilmiş ol
makla Encümenimizde Adliye ve Dahiliye Ve
kâleti mümessilleri ile istatistik Umum Müdür
lüğünün temsilcisi hazır bulunan toplantıda tet
kik ve müzakere edildi :
5622 sayılı Sayımlar Kanununun
birinci
maddesiyle Nüfus sayımının sonu (0) ve (5) ile
nihayet bulan senelerde beş senede bir ve Ta
rım sayımının ise sonu (0) ile biten senelerde 10
senede bir ve iş yerleri sayımlarının da sonu (1)
ile nihayet bulan senelerde ve on senede bir ola
rak yapılması ve aynı kanunun 11 nci madde
sindeki cezai müeyyidelerin de ihtiyaca ve vakı

aya cevap verecek şekilde ayarlanması derpiş
edilmiş ve 11 nci madde ile de muayyen seneler
de yapılan sayımların sonuçlarının sayımı takibeden üç yıl ve diğer sayım ve anketlerin so
nuçlarının ise sayımı takibeden iki yıl içinde ilân
ve neşredilmesi yolundaki değişiklikler ve bu
yoldaki Hükümetin mucip sebepleri Encümeni
mizce de muvafık görülerek 5622 sayını Kanu
nun 1; 10 ve 11 nci maddelerinin tadili kabul
edilmiş olmakla havalesi gereğince Bütçe Encü
menine sevk edilmek üzere Yüksek Riyasete su
nulur.
Adliye Encümeni Reisi M. Muharriri ve Kâtip
Manisa
Konya
Semi Ergire
Halil özyörük
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Amasya
Söz hakkım mahfuz
1. Olgaç

Antalya
E. Karan

Aydın
Söz hakkım mahfuz
N. Geveci

Aydın
Söz hakkım mahfuz
C. Ülkü

Balıkesir
V. A sena

Burdur
B. Kayaalp

Çanakkale
S. Sezgin

Çankırı
C. Boynuk

Erzincan
S. Perinçek

Eskişehir
H. Sezen

Kayseri
İsparta
Söz hakkım mahfuz
0. N. Deniz
8. Bilgiç
Konya
Kocaeli
T,
F. Baran
Söz hakkım mahfuz
S. B\nçer
Niğde
Konya
Malatya
H. H. Ülkün
M. Ohuz
M. Z Tulunay
Yozgad
Sivas
M. Ataman
Ş. Ecevit
Konya
Söz hakkım mahfuz
H. Aydıner

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No : 1/183
Karar No : 63

1 .IV . 1955

Yüksek Reisliğe
5622 sayılı Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11
nci maddelerinin tadili hakkında Devlet Vekâle
tince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yük
sek Meclise takdimi kararlaştırılıp Başvekâletin
27 f i . 1955 tarihli ve 71/2857 sayılı tezkeresiy
le gönderilen kanun lâyihası Dahiliye ve Adliye
encümenleri mazbataları ile birlikte encümenimi
ze havale edilmiş olmakla istatistik Umum Müdü
rü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası; 5622 sayılı Sayımlar Kanu
nunun 1, 10 ve 11 nci maddelerinin tadili sure
tiyle on senede bir yapılmakta olan genel nü
fus sayımının (5) yılda bir yapılmasını derpiş
ve cezai müeyyidelerin ihtiyaca ve değişmiş olan
şartlara uygun şekilde ayarlanmasını ve sayım ne
ticelerinin neşredileceği tarihin tesbitini istih
daf etmektedir.
5622 sayılı Kanunun tâdilini mucip sebepler;
lâyihanın gerekçesinde tafsilen arz ve izah edil
miş olup encümenimizce de muvafık mütalâa
olunarak maddelerin müzakeresine geçilmiş Da

hiliye ve Adliye encümenlerince aynen kabul
edilen kanun lâyihası encümenimizce de aynen
kabul edilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reisvekili
Mazbata M.
Reis
Balıkesir
istanbul
Rize
H. Hüsman
H. îmre
/. Akçal
Bu mazbata M.
Antalya
Zonguldak
Afyon K.
K. Akmanlar
M. Â. Ülgen
S. Ataman
Çankırı
Balıkesir
Aydın
T. Uygur
Z. Uray
M. H. Timurtas
Çoruh
içel
izmir
B. Bügin
Y. Gümüşel
/. Gürgen
Konya
Kırklareli
f Muğla
N. Poyrazoğlu
R. Bir and
Ş. Bakay
Seyhan
Ordu
Niğde
R.
Aksoy
S. Barı
H. Avni Göktürk
Urfa
Seyhan
F>, Ergin
N. 1. Tolon
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

ADLÎYE ENCÜMENİNİN
DEĞÎŞTÎRİŞÎ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN
TADİLİ

5622 sayılı Sayımlar Kanunu
nun 1,10 ve 11 inci maddeleri
nin tadili hakkında kanun
lâyihası

5622 sayılı Sayımlar Kanunu
nun 1, 10 ve 11 nci maddeleri
nin tadili hakkında Kanun

5622 sayılı Sayımlar Kanunu
nun 1, 10 ve 11 nci maddeleri
nin tadili hakkında kanun
lâyihası

MADDE 1. — 5622 sayılı Sa
yımlar Kanununun 1 nci, 10
ncu ve 11 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 1. —• 5622 sayılı Sa
yımlar Kanununun 1 nci, 10
ncu ve 11 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir :

MADDE 1. — Hükümetin
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

Madde 1. — Genel nüfus sa
yımları, sonu (0) sıfır ve (5)
beş ile,
Genel tarım sayımları, sonu
(0) sıfırla,
Genel işyerleri sayımları, so
nu (1) bir ile biten yıllarda ol
mak üzere İstatistik Umum
Müdürlüğünce tekrarlanır.
Diğer sayımlar ve anketle
rin tarihi İstatistik Umum Mü
dürlüğünün teklifi ve Başve
kâletin tasvibi ile tesbit olu
nur.

Madde 1. — Genel nüfus sa
yımları, sonu (0) sıfır ve (5)
beş ile,
Genel tarım sayımları, sonu
(0) sıfırla,
Genel iş yerleri sayımları, sonu
(D bir,
ile biten yıllarda olmak üzere
İstatistik Umum Müdürlüğün
ce tekrarlanır.
Diğer sayımlar ve anketlerin
tarihi İstatistik Umum Mü
dürlüğünün teklifi ve Başvekâ
letin tasvibi ile tesbit olunur.

Madde 10. — Nüfus sayımla
rında makbul bir özre dayan
maksızın sayım memurluğu ve
ya kontrol memurluğu vazife
sini yapmaktan kaçınanlara
(50) liradan (200) liraya ka
dar; sayım işleri hakkında tâ
yin edilen esaslara aykırı hare
kette bulunanlara veya sorula
ra cevap vermiyenlere veyahut
bilerek hakikate aykırı cevap
verenlere (25) liradan (100) !
liraya kadar hafif para cezası i
hükmolunur.
Tarım sayım ve anketlerindeki sorulara tâyin edilen müd
detler içinde makbul bir özre
dayanmaksızın cevap vermi
yenlere veya bilerek hakikate
aykırı cevap verenlere (50) li
radan (100) liraya kadar ha
fif para cezası hükmolunur.
İşyerleri sayım ve anketlerîyle diğer her çeşit sayım ve

Madde 10. —Nüfus sayımla
rında makbul bir özre dayan
maksızın sayım memurluğu ve
ya kontrol memurluğu vazife
sini yapmaktan kaçınanlara
(50) liradan (200) liraya ka
dar; sayım işleri hakkında tâ
yin edilen esaslara aykırı hare
kette bulunanlara veya soru
lara cevap vermiyenlere veya
hut bilerek hakikate aykırı ce
vap verenlere (25) liradan
(100) liraya kadar hafif para
cezası hükmolunur.
Tarım sayım ve anketlerindeki sorulara tâyin edilen müd
detler içinde makbul bir özre
dayanmaksızın cevap vermi
yenlere veya bilerek hakikata
aykırı cevap verenlere (50) li
radan (100) liraya kadar hafif
para cezası hükmolunur.
İş yerleri sayım ve anketleriyle diğer her çeşit sayım ve
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Madde 10. — Hükümetin 10
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir.

Ad. E.
anketlerdeki sorulara tâyin o- anketlerdeki sorulara tâyin
lunan müddet içinde makbul olunan müddet içinde makbul
bir özre dayanmaksızın cevap bir özre dayanmaksızın cevap
vermiyen veyahut bilerek haki vermiyen ve yahut bilerek hakate aykırı cevap veren hükmi kikata aykın cevap veren hük
ve hakiki şahıslara (250) lira mi ve hakiki şahıslara (250) li
dan (1000) liraya kadar hafif radan (1 000) liraya kadar ha
para cezası, ve bu hakiki ve fif para cezası, ve bu hakiki ve
hükmi şahısların muameleleri- ; hükmi şahısların muameleleri
ni filen idare eden kimse, mü- i ni fiilen idare eden kimse, mü
dür veya memurlarına, (1) gün- i dür veya memurlarına (1) gün
den (30) güne kadar hafif ha- | den (30) güne kadar hafif ha
pis cezası hükmolunur.
I pis cezası hükmolunur.
Bu maddedeki suçların te- '• Bu maddedeki suçların te
kerrürü halinde verilecek ceza j kerrürü halinde verilecek ceza
evvelce verilen cezanın bir mis- j evvelce verilen cezanın bir mis
linden aşağı olamaz. Ve bu ! linden aşağı olamaz. Ve bu
maddede cezaları tâyin edil- j maddede cezaları tâyin edilmiş
miş olan suçlara ait dâvalar ! olan suçlara ait dâvalar sulh
sulh ceza mahkemelerinde gö- I ceza mahkemelerinde görülür.
rülür. Hükmolunan para ceza- j Hükmolunan para cezalan
lan katidir.
j katidir.
Hükmi şahıslar hakkında ve- I Hükmi şahıslar hakkında ve
rilecek para cezaları âmme a- ! rilecek para cezaları Âmme
lacaklarmm Tahsil Usulü Ka Alacaklarının Tahsil Usulü Ka
nunu hükümleri mucibince tah- ; nunu hükümleri mucibince
sil olunur.
tahsil olunur.
Sayım ve anket sorulanna
Sayım ve anket sorularına ve
rilen ferdi cevapları İstatistik î verilen ferdî cevapları İstatis
Umum Müdürlüğünün sorumlu j tik Umum Müdürlüğünün so
teşkilâtı dışına ifşa edenler j rumlu teşkilâtı dışına ifşa
hakkında 1554 sayılı İstatistik I edenler hakkında 1554 sayılı
Umum Müdürlüğünün salâhiyet | İstatistik Umum Müdürlüğü
ve vazifeleri hakkındaki kanu nün Salâhiyet ve Vazifeleri
nun 16 ncı ve 18 nci maddeleri ı hakkındaki Kanunun 16 ncı ve
18 nci maddeleri hükümleri uy
hükümleri uygulanır.
gulanır.
Tarım ve işyerleri sayımlariy- !
le diğer sayımlar ve anketlerde j Tarım ve iş yerleri sayımlagörevlendirilmek üzere yetiştir riyle diğer sayımlar ve anket
me kurslarına iştirak eden kim- | lerde görevlendirilmek üzere
seler görevlerini makbul bir özü- yetiştirme kurslarına iştirak
re dayanmaksızın yapmaktan eden kimseler görevlerini mak
kaçındıkları takdirde yetiştiril bul özre dayanmaksızın yap
meleri için yapılan masraflar | maktan kaçinchklan takdirde
kendilerine ödetilir.
I yetiştirilmeleri için yapılan
masraflar kendilerine ödetilir.
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Madde 11. — Birinci madde
gereğince muayyen yıllarda ya
pılan sayımların sonuçlan sayı
mı takibeden üç yıl ve diğer Ba
yım ve anketlerin sonuçlan sa
yımı takibeden iki yıl içinde
neşredilir.

Madde 11. — Birinci madde
gereğince muayyen yıllarda
yapılan sayımların sonuçları
sayımı takibeden üç yıl ve di
ğer sayım ve anketlerin sonuç
ları sayımı takibeden iki yıl
içinde neşredilir.

Madde 11. — Hükümetin 11
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 2. — Bu kanun neş
MADDE 2. —- Bu kanun neş
ri
tarihinde meriyete girer.
ri tarihinde meriyete girer.

MADDE 2. — Hükümetin 2
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Bu kanunun
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur.

MADDE 3. — Hükümetin 3
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Bu kânunun
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur.
19 . I . 1955
Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
E. 22. Zorlu
Devlet Vekili
Dr. M. Sarol
Devlet Vekili
O. Kapanı
Adliye Vekili
O. Ş. Çiçekdağ
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Dahiliye Vekili
N. Gedik
Hariciye Vekili
F. Köprülü
Maliye Vekili
II. Polatkan
Maarif Vekili
€. Yardımc\
l^afıa Vekili
K. Zeytinoğlu
İktisat ve Ticaret Vekili
8. Yırcalı
Sıh. ve İç. Mv. Vekili
Dr. B. üz
G. ve İnhisarlar Vekili
E, Kalafat

Ziraat Vekili
N. ökmen
Münakalât Vekili
M. Çjavuşoğlu
Çalışma Vekili
H. Erkmen
İşletmeler Vekili
8. AğaoğUı
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