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53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hak
kındaki Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/797; C.
Senatosu : 1/213)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 863)

Millet Meclisi
Genci Sekreterliği
Kan un l ar Müdü rlüğil
Sayı : 752S

20 . 6 . 1973

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 19 . 6 . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işarî oyla kabul edilen, 53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı

Xot : Bu tasan 12 . 3 . 1973 tarihinde Başlandıkça İlk Komisi/onu havale edilnâs ve Genel Kurulun
19 . f> . 1973 tarihli 129 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
kabul
edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı : S03)

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
(.'umhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas Xo. : 1/213
Karar Xo. : 86

20 . 6' . 1973

Yüksek Başkanlığa
Millet Mecisinin 19 . G . 1973 tarihli 129 nen Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işarî oyla kabul edilen, 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Kuruluş ve görevleri hakkındaki
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 20 . 6.1973
tarihli ve 7528 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonu
muzun 20 . 6 . 1973 tarihli Birleşiminde, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Maliye Bakanlığı temsil
cisi de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
T. - Tasarı, 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir
ek madde ekleyerek, Devlet İstatistik Enstitüsünün özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç
gösteren geçici işlerde, zarurî hallere münhasır olmak üzere, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel
Dairesinin görüşlerine dayanarak Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşmeli yerli ve yabancı personel
çalıştırılabilmesini öngörmektedir.

Hızla gelişen ekonomimiz ve kalkman ülkemizde; istatistik, işletme, plânlama, araştırma, or
ganizasyon ve yönetim alanlarında, çağdaş bilim ve teknik yöntemlerin uygulanması, verimli bir
biçimde aksamadan yürütülmesi çok önemli yer tutar.
Elektronik bilgi işlemini, insangüeü ve zekâsı ile de elde etmek çok zor ve olanaksızdır. Bu
3'oğıın hesap ve işlemlerin bilgisayar (Computer) kullanarak doğru, çabuk ve ekonomik olarak
çözümde, bu değerli araçtan faydalanmak ancak, tecrübeli, bilgili .uzmanlaşmış personelle müm
kün olmaktadır. Bu durum karşısında Devlet İstatistik Enstitüsünde kullanılan tw E hafızalı disk
ve teyp ünitelerinde çalışan personele çok büyük eğitim masrafları yapılmış ve enstitü önemli
miktarda yatırımda bulunmuştur. Ancak, bu tür personele verilen eleman temininde güçlük \e 'ş
riski gibi yan ödemelerin sağladığı malî olanaklar özel sektörün sağladıkları ile kıyaslanamayacak
kadar az olduğundan, böyle personeli kamu kesiminde tutmak zorluğu ile karşılaşılmaktadır.
Bütün bu gerçekleri dikkate alarak özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren iş
ler için yerli ve yabancı sözleşmeli personel istihdam etmenin hem memleket ekonomisine sağla
yacağı fayda bakımından, hem de enstitünün büyük emekle meydana getirdiği bilgi işlem merke
zinden yeterince istifade edebilmek için hazırlanmış bulunan tasarı, bu nitelikleri gözönürıe alı
narak komisyonumuzca benimsenmiştir.
II. - Millet Meclisi metilinin 1, 2 \v '•> ncü maddeleri komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir.
Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında, ; gerek' enstitü bünyesinde ve gerek diğer resmî sek
törde tesis olunan elektronik bilgi işlem ünitelerinin bütün kamu kuruluşları kapsamında ele
alınıp, merkezî bir organizasyon haline getirilerek, bu ünitenin iş kapasitesi artımından diğer kamu
kuruluşlarının da desteklenip istifade edebilmesi ve bu yolda müstakiilen yapacakları münferit ça
lışmalardan tasarrufta bulunulması ve sözü edilen ve merkezî nitelikte olması önerilen elektronik
bilgi işlem merkezlerinin harcama kapasitesi içuıde rasyonel ve verimli bir çalışma düzeni için
de hizmet vermesi ve bu konuda gereken, hizmet standartlarının hazırlanması ve düzenlenmesi
komisyonumuzca temenniye şayan görülmüş ve raporumuzda böylece ifade edilmesi karar altına
alınmıştır.
III. - Tasarının, enstitünün büyük emekle meydana getirdiği bilgi işlem merkezinden yete
rince istifade edilebilmesini ve memleket ekonomisine sağlayacağı faydayı gözeten komisyonumuz,
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasın! da karar altı
na almıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığına saygıyle sunulur.
Başkan
Uşa.]k
d/. F. Atayurt

Başkan V.
Gaziantep
S. Tanyeri

'Sözcü
Afyon Karahisar
K. Karaağaçlıoğlu
Toplantıda bulunamadı

Kâtip
İ. Yetiş

Ankara
Y. Kol:er

O. Bşk. Seç. Üye
>'. Babürejğhı

Bu kanunda Sözcü
Edirne
di. .A'. Erge iteli

Kocaeli
L. Tol;oğhı

Manisa
D. BarutçuoğJu

Ordu
B. S. Baykal

Tahiî Üye
M. Özgü neş

Elâzığ
S. Hazerdağlı
Toplantıda bulunamadı
Cumhuriyet Senatosu
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Kütahya
1. E. Erdinç
Toplantıda 'bulunamadı
Tabiî Üye
K. KaravelioğJu
Malatya
X. Akyurt
Toplantıda bulunamadı

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün
Kuruluş
ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir ek madde
eklenmesine dair kanun tasarısı

53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün
Kuruluş
ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir ele madde
eklenmesine dair kanun tasarısı

MADDE 1. — Devlet İstatistik Enstitüsü
nün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nei
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir.

Ek madde — Devlet İstatistik
Enstitüsü
özel bir meslak bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç
gösteren geçici işlerinde, zarurî hallere mün
hasır olmak üzere, Maliye Bakanlığı ile Dev
let Personel Dairesinin görüşlerine dayanarak
Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeli yerli ve
yabancı personel çalıştırabilir.
tarihinde

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 ııci
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir.

MADDE 2. yürürlüğe girer,

Bu kanun yayımı
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Cumhuriyet Senatosu
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