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Ankara'da istatistik Umum Müdürlüğü binası yaptırılması için
gelecek yıllara geçici taahhütlere birişilmesi hakkında kanun
lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/280)

r. c.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 139/1704

13 . V . 1955

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binası yaptırılması için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi hakkında Devlet Vekaletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Ve
killeri Heyetince 8 . V . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanım lâyihapmın esbabı mucibesiyle birlik
te sunulduğunu sygılarımla arz ederim.
_> ... _T ,...
Başvekil Vekili
F. Köprülü

ESBABI MUCİBE
İstatistik Umum Müdürlüğü, halen, Yenişehir'de Ordu Evi civarındaki bir binayı, Devlet Şûrası
ve Başvekâlet Devlet Matbaası ile paylaşmaktadır. Bu binada, İstatistik Umum Müdürlüğüne tah
sis edilmiş bulunan kısımlar, Umum Müdürlüğe bağlı servislerin ancak bir kısmını barındırabil
mektedir. Bu yüzden, diğer servisler Ankara'nın muhtelif semtlerinde yedi bina ve apartman dai
resinde yerleştirilmiş bulunmaktadır. Servislerin bu dağınık durumu, işin tanzimini ve murakabe
sini güçleştirmekte, verim üzerine menfi tesirler icra etmektedir.
Mekândaki bu dağınıklığın bütçemizdeki malî inikasları da oldukça mühimdir. 1955 bütçesin
den kira bedeli olarak (60 000) lira ödenecektir. Mal sahipleri kiralarda zam istemektedirler.
1956 bütçesinde, kira bedelinin (80 000) lira civarında olacağı muhakkaktır.
İstatistik işlerinin modern devlet idaresindeki önemi izahtan müstağnidir. Demokratik rejim,
umumi efkârın tenviri bakımından, bu ihtiyacın daha da birinci plâna alınmasını gerektirmekte
dir.
İstatistik çalışmaları işin mahiyeti icabı geniş ve mazbut mekânı icabettirir. Zira, tonlarla kâ
ğıdın elden geçmesi, uzun müddet saklanması zarureti vardır.
Dairenin bugünkü mekân durumu, bu bakımlardan son derece kifayetsizdir. İstatistik Umum
Müdürlüğünün çalışma şartlarına uygun yeni bir bina inşaatı için, Vekâletler Mahallesinde, Millî
Müdafaa Vekâletinin arkasında, Necatibey Caddesi üzerinde 10 800 metre karelik arsa Hazinece
tahsis edilmiş bulunmaktadır. *
Bu arsa üzerine halihazır ve müstakbel ihtiyaçlara cevap verebilecek bir binanın inşasına za
ruret vardır. Nitekim, 1955 bütçesine de inşaata başlanmak üzere (500 000) liralık bir tahsisat
konulmuş bulunmaktadır. Nafıa Vekâletince yapılan tetkikler, bu binanın, bugünkü fiyat seviye
lerine göre (6) milyon liraya mal olacağını göstermektedir.
Binanın ihalesini, ve parça parça ihale edilerek sürüncemede kalmamasını, ve aynı zamanda
tek bir mütaahhit elinden çıkarak iyi, güzel ve sağlam bir inşaatı mümkün kılabilmek üzere, ge*
lecek senelere geçici taahhüt imkânının sağlanması icabetmektedir.

Nafıa Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Nafıa Encümeni
Esas No. 1/280
Karar No. 5

11 . I . 1956

Yüksek Reisliğe
Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü bi
nası yaptırılması için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi hakkındaki kanun lâyihası,
hükümet temsilcilerinin iştirakiyle encümenimiz
de tetkik ve müzakere olundu :
Hükümet temsilcilerinin ve bu arada İstatis
tik Umum Müdürlüğünün verdiği izahata göre
binanın halen yapılmış olan projesine göre inşa
sahasının 28 718 metre murabba olduğu büro ve
diğer tesisler olmak üzere iki kısımdan ibaret bu
lunduğa bugünkü rayice' göre yedi milyon lira
ile inşa olacağını, halen istatistik Umum Müdür
lüğünün işgalinde bulunan binadan başka Anka
ra'nın muhtelif bölgelerinde kiralık binalar tu
tulduğu ve bu binalar için senede 80 - 100 bin
lira ödendiği bu yıl bütçesine inşa tahsisatı ola
rak bir .buçuk milyon lira konulmuş ise de yeni
hükümetin diğer yatırımlar meyanında bu tahsi
satın da çıkardığı öğrenilmiştir.
Encümenimiz, bugün içinde bulunduğumuz
malî sıkıntıyı ve halen başlanılmış olan birçok
binaların dahi harici menşeli malzeme tedarikin
de çekilen zorluklar yüzünden hizmete açılama
dığı, yeni hükümetin de bu ve buna benzer dü
şüncelerle evvelce bütçeye konulan bir buçuk
milyon lirayı kaldırmış bulunduğu,
Binanın heyeti umumiyesinin mevcut proje
ye göre 6 - 7 milyon lira ile değil, ancak 9 - 1 0
milyon lira ile inşa olunabileceği bu meblâğın
ise karşılıksız bir yatırıma sarfının bütçeye bü

yük bir külfet tahmil edeceği ve esasen ödenen
80 - 100 bin liralık kira bedelinin fevkalâde mü
him bir meblâğ telâkki olunamıyacağı, halen
başlanılmış olan çimento fabrikalariyle diğer
inşaat malzemesi ile ilgili tesislerin ikmalinden
sonra bu binaya başlanıldığı takdirde maliye
tinin çok daha düşük olacağı düşüncesiyle bu
inşaatın birkaç sene sonraya bırakılması mem
leketin millî menfaati bakımından zaruri görül
müş ve bu sebeple kanunun reddine karar ve
rilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Riyasete sunulur.
Nafıa Encümeni Reisi
M. M.
Gazianteb
Konya
S. Kuranel
H. ölçmem.
Kâtip
Erzurum
Bursa
Çoruh
E. Tuncel
A. F. Yücel
M. Bumin
Erzurum
İstanbul
Kastamonu
8. Erduman
N. Ateş
İV. Batur
Malatya
Manisa
A. Fırat
H. Büke
imzada bulunamadı
Ordu
Rize
F. Boztepe
Muhalifim
M. F. Mete
Seyhan
Tokad
Zonguldak
H. Hüâlcı
Z. Akdağ
M. Şahin
(imzada bulunamadı)
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Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/280
Karar No. 131

9 .VII

. 1956

Yüksek Reisliğe
Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü bi
nası yaptırılması için gelecek yıllara sâri taah
hütlere girişilmesi hakkında hazırlanan ve
icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı
kararlaştırılıp Başvekâletin 13 . V . 1956 tarihli
ve 71/139 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun
lâyihası Nafıa Encümeni mazbatasiyle birlik
te encümenimize havale edilmiş olmakla Dev
let Vekili Cemil Bengü, İstatistik Umum Mü
dürü ve Maliye Vekâleti mümessili hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası, esbabı mtıcibesinde tafsilen
arz ve izah edildiği üzere Umum Müdürlük
servislerinin şehrin muhtelif semtlerinde da
ğınık bir vaziyette bulunduğu ve işgal olu
nan mahallerin hizmete elverişli olmadığı gi
bi kira ile tedarik edilmekte ve artan iş hacmma göre halen binasızlık yüzünden müşkül
durumda olduğu cihetle 1955 ve 1956 bütçe
lerine bu maksatla mevzu tahsisatla plân ve
projeleri hazırlanmış bulunan İstatistik Umum
Müdürlüğü binası inşaası için senelik ödeme
miktarı iki milyon lirayı geçmemek üzere al
tı milyon liraya kadar gelecek senelere sâri
taahhütlere girişmek üzere salâhiyet verilme
sini istihdaf etmektedir.
İstatistik işlerinin modern Devlet idare
sinde aşikâr olan ehemmiyeti muvacehesinde

bu müessesenin işlerinin mahiyeti, icabı geniş
ve mazbut bir mahalde çalışmasını gerektirmek
te olduğundan bu maksatla sevk edilmiş bu
lunan lâyiha encümenimizce de muvafık mü
talâa olunarak maddelerin görüşülmesine geçil
miş ve lâyiha Hükümetin teklifi veçhile aynen
kabul edilmiştir.
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reisveküi
Balıkesir
Kırklareli
H. İmre
Ş. Bak ay
Mazbata Muharriri
Bu Mazbata Muharriri
Giresun
Ordu
M. Şener
R. Aksoy
Çankırı
Çorum
Elâzığ
T. Uygur
Muhalifim
Ö. F. Sanaç
T. Gürsel
İstanbul
Muğla
Rize
JV. Â. Sav
N. Poyrazoğlu
Fi. Agun
Seyhan
Seyhan
Sinob
S. Ban
A. Topaloğlu S. Somuncuoğlu
Tekirdağ
Trabzon
Van
Muhalifim
/. Şener
K. Yörükoğht
Z. Erataman
Yozgad
Zonguldak
Zonguldak
D. Akhel
S. Ataman
S. Durak
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binasi
yaptırılması için gelecek yıllara geçici taahhüt
lere girişilmesi hakkında kanun lâyihası
MADDE 1. — Ankara'da İstatistik Umum
Müdürlüğü binası yaptırılması için senelik öde
me miktarı, iki milyon lirayı geçmemek üzere
(6) milyon liraya kadar gelecek senelere geçici
taahhütlere girişmeye Nafıa Vekili ve faizleriy
le birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çı
karmaya Maliye Vekili salahiyetlidir,
MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek taahhütler karşılığı her yıl Nafia Vekâ
leti bütçesine konulur.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur.
8.V.1955
Başvekil
Vekili
F. Köprülü
Devlet Vekili
M. Sarol
Devlet Vekili
F. Köprülü
Millî Müdafaa Vekili ve
Hariciye V. V.
E. Menderes
Hariciye Vekili

Devlet Vekili
Başvekil Yardımcısı
Devlet Vekili
O. Kapani
Adliye Vekili
O. §. Çiçekdağ
Dahiliye Vekili
N. Gedik

Maliye Vekili
H. Polatkan
Maarif Vekili
Nafıa Vekili
C. Yardımcı
K. Zeytinoğlu
tkt. ve Ticaret Vekili Sıh. ve iç. Mua. Vekili
S. Yırcah
Dr. Behçet Uz
Güm. ve în. Vekili
Ziraat Vekili
E. Kalafat
N. ökmen
Münakalât Vekili
Çalışma Vekili
M. Çavuşoğlu
H. Erkmen
İşletmeler Vekili
8. Ağaoğlu
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