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Sayımlar Kanununun 1, 10 ve 11 nci Maddelerinin Tadili hakkında Kanun
(Resmî
ho.
6534

Gazete ile ilânı : 20 .IV .1955-Sayı:

8986)
Kabul tarihi
13. IV. 1955

MADDE 1. — 5622 sayılı Sayımlar Kanununun. 1 nci, 10 ncu ve 11 nci mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 1. — Genel nüfus saj imlan, sonu (0) sıfır ve (5) beş ile,
Genel tarım sayımları, sonu (0) sıfırla,
Genel iş yerleri sayımları, sonu (1) biı ile biten yıllarda olmak üzere istatistik
Umum Müdürlüğünce tekrarlanır.
Diğer sayımlar ve anketlerin tariki İstatistik Umum Müdürlüğünün teklifi ve
Başvekâletin tasvibi ile tesbit olunur.
Madde 10. — Xüfus sayımlarında makbul bir özre dayanmaksızın sayım me
murluğu veya kontrol memurluğu vazifesini yapmaktan kaçınanlara (50) liradan
(200) liraya kadar; sayım işleri hakkında tâyin edilen esaslara aykırı harekette
bulunanlara veya sorulara cevap vermiyenlere veyahut bilerek lıakikata aykırı ce
vap verenlere (25) liradan (100) liraya kadar hafif para cezası hükmolımur.
Tarım sayım ve anketlerindeki sorulara tâyin edilen müddetler içinde makbui
bir özre dayanmaksızın cevap \erm iyeni ere veya bilerek lıakikata aykırı cevap ve
renlere (50) liradan (100) liraya kadar hafif para cezası iıükmoiunur.
işyerleri sayını ve anketleriyle diğer her çeşit sayım ve anketlerdeki sorulara
tâyin olunan müddet içinde makbul bir özre dayanmaksızın cevap vermiyen veya
hut bilerek lıakikata aykırı cevap \ eren hükmi ve hakiki şahıslara (250) liradan
(1 000) liraya kadar hafif para cezası, ve bu hakiki ve hükmi şahısların muamele
lerini fiilen idare eden kimse, müdür veya memurlarına, (1) günden (30) güne ka
dar hafif hapis cezası hükmolımur.
Bu maddedeki suçların tekerrürü halinde verilecek ceza evvelce verilen ceza
nın bir mislinden aşağı olamaz. Ve bu maddede cezaları tâyin edilmiş olan suçlara
ait dâvalar sulh ceza mahkemelerinde görülür. Plükmolunan para cezaları katidir.
Hükmi şahıslar hakkında verilecek nara cezaları Âmme Alacaklarının Tahsil
Usulü Kanunu hükümleri mucibince tahlil olunur.
Sayım ve anket sorularına verilen ferdî cevapları İstatistik Umum Müdürlü
ğünün sorumlu teşkilâtı dışına ifşa edenler hakkında 1554 sayılı İstatistik Umum
Müdürlüğünün Salâhiyet ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun 16 nci ve 18 nci
maddeleri hükümleri uygulanır.
Tarım ve iş yerleri sayımlariyle diğei' sayımlar ve anketlerde görevlendirilmek
üzere yetiştirme kurslarına iştirak eden kimseler görevlerini makbul bir özre da
yanmaksızın yapmaktan kaçındıkları takdirde yetiştirilmeleri için yapılan masraf»'
lar kendilerine ödetilir.
Madde 11. — Birinci madde gereğince muayyen yıllarda yapılan sayımların
sonuçlan sayımı takibeden üç yıl ve diğer sayım va anketlerin sonuçları sayrım
takibeden iki yıl içinde neşredilir.
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MADDE 2. —~ Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur,
15 Nisan 1955

Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve
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:
Bu kanunun ilânının Başvekâlete
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14 . IV . 1955 ve 1/183
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202,230:231,302:303

[înifeat ; 60, 63 — 231 sıra sayılı matbua 60 ncı İnikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]

