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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Tarım Vekâleti Etüd ve istişare Heyeti ve Yüksek Ziraat Şûrası teşkiline dair Tarım Ve
kâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 17 . IV . 1953 tarihli toplantısında Yüksek Meclise
sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu
saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI
Memleket ziraat inin son zamanlardaki inkişafı ve iktisadi hayatımızda işgal ettiği ehemmiyetli
mevkii, bu sahada öğretici ve nâzım bir rol ifa eden Tarım Vekâleti mesaisine daha ahenkli ve
plânlı bir veçhe verilmesini bilhassa zaruri kılmaktadır. Bu Vekâletin muhtelif hizmet ve vazife
sahaları arasında tevazün ve iş birliğini temin etmek ve bu faaliyetleri devamlı, müstakar ve her
türlü tesirlerden azade bir plân ve programa bağlamak zirai inkişafımızın temel taşı ve temina
tı olacaktır. Dış memleketlerle ziraat münasebetlerini tesis ve muvaffakiyetle tedvir eylemek;
memleket içinde diğer vekâlet ve idarelerin tarıma taallûk eyliyen ve hiç de küçümsenmiyecek
bir şümul ve mahiyette olan faaliyetlerinin umumi tarım politikasına uygunluğunu temin etmek
aynı derecede ehemmiyeti haiz bulunmaktadır.
Tarım Vekâletinin bugünkü teşkilâtında, her biri kendi hizmet ve vazife sahasında ve kendi
zaviyesinden faaliyetlerde bulunan çeşitli idare ve teşekküller yer almakta; bunlar arasında sis
temli ve devamlı bir iş birliğini temin edecek, faaliyetlerini bütün vekâlet camiasının ve güdülen
tarım politikasının müşterek ve umumi hatlarını içine alan ihatalı bir görüşle tetkik ve takip
eyliyecck bir organ mevcut bulunmamaktadır. Diğer taraftan vekâlet camiası içinde her han
gi bir teşkilâtın, bütün bu hizmet ve faaliyet sahalarına şâmil esaslı bir plân ve programı ha
zırlamak ve tatbikatını takip etmekle vazifelendmlmesine fiilî imkân mevcut değildir. Binaena
leyh çok etraflı ve şümullü tetkikleri ve hususi bir alâka ve ayrı bir meşguliyeti icabettiren bu fa
aliyetin düzenli ve devamlı bir surette ifasına maddi imkân vermek üzere vekâletin böyle bir organla
takviyesine külli zaruret vardır. Bilhassa demokratik hayatımızın icapları olarak vekâlet ma
kamında husule gelen tebeddüller neticesinde ekseriya prensip, plân ve programlarda da değişik
likler olmakta ve istikrara, devamlılığa her şeyden çok muhtaç bulunan zirai faaliyetler bu kabîl
tahavvüllerden büyük zararlara uğramaktadır. Geniş salahiyetli bir organın devamlı faaliyeti bu
mah'zuru da tabiatiyle önlemiş olacaktır.
Tarım Vekâleti Merkez Teşkilatındaki bu büyük boşluğu doldurmak maksadiyle hazırlanan ve
1952 yılı Bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonundaki müzakeresi sırasında bü-
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tün komisyon azasının ittifakiyle yapılmış ve bilâhara Yüksk Mecliste de tekrar olunmuş temenni
ve telkinler arasında yer aldığı için sevkı tacil olunan ilişik kanun lâyihasında bir (Etüd ve İs
tişare Heyeti) kurulması ve daha geniş ve şümullü salâhiyetlerle mücehhez bir (Yüksek Ziraat
-jfıivisı) nın teşkili derpiş olunmuştur.
Kanun lâyihasının ikinci maddesinin ve lâyihaya bağlı (1) sayılı cetvelin tetkikmdan anlaşı
lacağı veçhile; Etüd ve İstişare Heyetinin doğrudan doğruya Tarım Vekâletine bağlı bir reis ve se
kiz azadan teşekkül etmesi düşünülmekte ve heyet :
a) Tarım Vekâletinin hizmet ve mevzulariyle ve Vekâlete bağlı teşkilât ve teşekküllerle alâ
kalı meseleleri, plân, program ve tasarıları tetkik ve tesbit etmek;
b) Ziraate mütaallik ihsai malûmatı toplatmak;
c) Vekâlete bağlı teşekkül ve idarelerin devamlı surette iş birliği yaparak daha verimli ve
ahenkli çalışmaları için gerekli tedbirleri almak;
d) Tesbit edilen plân ve programların tatbikatını takip ve murakabe etmek;
e) Dış memleketlerle ziraat münasebetlerini tesis ve tedvir eylemek;
f) Diğer vekâlet ve idarelerin tarıma mütaallik faaliyetlerini umumi tarım siyasetine uygunluk
bakımından tetkik etmek;
g) Vekil tarafından verilecek sair ehemmiyetli işleri görmekle vazifelendirilmektedir.
Heyetin teşkilinde mevcut dokuz kişiden ikişerinin ziraatçilik, veterinerlik ve ormancılık, bire
rinin zirai ekonomi ve işletmecilik, maliye, hukuk sahalarında ihtisas sahibi olmaları nazara alınacak
ve bu suretle heyetin Tarım Vekâletinin çeşitli hizmet mevzularında ve ekonomi, maliye ve hukuk sa
halarında salâhiyet ve ehliyet sahibi bulunması temin edilmiş olacaktır. Heyet emrine ayrıca iki ra
portör ve dış memleketler zirai münasebetlerinin tanzimi için zaruri bulunan iki mütercim kadrosu ve
rilmiş, tasarrufa âzami riayet gayesiyle heyete lüzumlu diğer elemanların Tarım Vekâletinin
bugünkü kadrolarından temini uygun görülmüştür.
Heyet kadrosunun yıllık maaş t u t a n
(101 100) liradan ibarettir. Lâyihaya bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların ilgası suretiyle
bu masrafın 39 500 liralık kısmı karşılanabilmektedir. Bakiyenin ehemmiyetli bir rakam olmama
sına rağmen 1953 yılı Bütçesinde değişiklikler yapılmasını önlemek üzere lâyihanın 1954 Malî yılı
başında yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
Yüksek Ziraat Şûrasının vazife ve salâhiyet sahası :
a) Etüd ve İstişare Heyetince kabul edilen plân ve programları tetkik etmek ve nihai şekli
ni vermek; umumi tarım politikasını tesbit etmek ;
b) Vekâlete bağlı teşekkül ve idarelerin daha verimli ve ahenkli çalışmaları için alınmış ve
alınacak tedbirler ve Tarım Vekâletince tevdi edilecek diğer mühim ziraat meseleleri hakkında
mütalâa beyan etmek;
c) Tarım işlerinde vekâletler arasında çıkan prensip ihtilâflarını halletmek; gibi ehemmiyet
leri aşikâr hususları ihtiva eylemektedir.
Lâyihanın beşinci maddesi Yüksek Ziraat Şûrasının kimlerden teşekkül edeceğini ve altıncı
maddesi Şûranın çalışma tarzını göstermektedir. Ziraat sahasında söz sahibi, salahiyetli ve değerli
şahsiyetlerin Şûraya iştiraklerini temin hususunda bilhassa ehemmiyetle ve titizlikle durulmuştur.
Lâyihanın kanuniyet iktisabı halinde Tarım Vekâleti mesaisinin çok daha verimli bir istikalet alacağından ve bundan da memleket ziraatı için hayırlı neticeler doğacağından şüphe edil
memektedir,
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Ziraat Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Ziraat Encümeni
Esas No. 1/667
Karar No. 6

17 . XII . 1953

Yüksek Reisliğe
Tarım Vekâleti Etüd ve İstişare Heyeti ve
Yüksek Ziraat Şûrası teşkiline dair kanun lâ
yihası, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiy
le incelendi :
Memleket ziraatinin inkişafı bakımından
öteben beri bütün Devlet teşkilâtının tam koordine bir halde çalışması icabettiği halde Ta
rım Vekâleti kendi bünyesine dâhil müessese
lerin arasında dahi bugüne kadar koordine ça
lışma sistemine girememiş olduğu bir hakikat
tir.
Bu kere Hükümetin Vekâlet İşlerinin plân
ve program dâhilinde devamlı ve müstakar bir
çalışmasının temini zımnında nüve halinde de
olsa Etüd ve İstişare Heyeti ile Yüksek Ziraat
Şûrasının kurulması hususundaki kararı yerin
de görülmüştür. Ancak bu teşekküle verilen
vazifeler kadrosunun darlığı dolayısiyle kendi
sinin başarabileceği bir şekilde mütalâa edil
miştir. Esasen Etüd ve İstişare Heyeti Vekâle
te bağlı olup kendisinin icrai bir salâhiyeti olmıyacağma göre lâyihanın maddeleri üzerinde
Hükümetin de muvafakat eylediği bâzı deği
şiklikler yapılmıştır.
Kanun teklifi Etüd ve İstişare Heyetiyle
Yüksek Ziraat Şûrası olmak üzere iki teşekkül
kurmakta olduğuna göre birinci maddede bu
iki heyetin de yer alması düşünülmüş ve mad
de bu esıasa göre tedvin edilmiştir.
İkinci maddede Etüd ve İstişare Heyetine
verilen vazifelerin daha açık ve anlayışı kolay
laştırmak bakımından fıkralar sırasına göre
tanzim edilmiş ve yukarda arz edildiği üzere
icrai salâhiyeti olmıyan bu heyetin murakabe
hakkı kaldırılmış, ancak alman neticelerin ra
porla vekâlete bildirilmesi işlerin selâm'eti ba
kımından mütalâa edilmiş ve müesseseler ara
sında bürokrat düşüncelerin yer almaması çin
büyük meselelerle iştigali hususunun temini ve
bu daireler arasında çıkacak ihtilâflarda hakem
vazifesini görmesi uygun düşünülmüştür.
Üçüncü madde aynen kabul edilmiş, dördün

cü maddede uygun yürüyen işlerden Şûrayı
hem işgal eylememek ve hem de fuzuli müda
halelerden kurtulması bakımından vekâletin
tevdi edeceği işl'erin görüşülmesi muvafık gö
rülmüştür.
Beşinci maddenin a - b bentleri aynen e
bendi yurdun zirai karakterini taşıyan her böl
geden bir mümessilin bulunması düşünülerek
sekiz çiftçi 14 çiftçiye çıkarılmıştır, d bendine
(Et ve Balık Kurumundan da) bir mümessil
ilâve edilmiş ve plân ve programları yapmakla
mükellef olan Etüd ve İstişare Heyeti Reis ve
âzalarının Yüksek Şûraya iştirakleri kabul edil
miş ve ancak kendilerine rey hakkı tanınma
mıştır.
Yapılan bu değişikliklerle birlikte Hükü
met gerekçesinde de gösterilen vekâlet isteğinin
memleket ziraatini müstakar ve dolamlı esas
lar üzerinde yürütülmesi ve şimdiye kadar ge
lecek olarak vekilin, müsteşarın düşüncelerine
göre seyyaliyetten kurtarılması zirai kalkınma
mızda büyük faydalar sağlıyacağı mütalâa edil
miş ve kanun lâyihası komisyonumuzca dört
muhalife karşı ekseriyetle aynen kabul edil
miştir.
Havalesi gereğince bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur.
Tarım Komisyonu Reisi
Sözcü
Manisa
Bursa
S. Mihçıoğlu
8. Karacabey
Kâtip
Kastamonu
Afyon K.
Sait Kantarel
A. Güler
Aydın
Balıkesir
Muhalifim
A. Kocabıyıkoğlu
Lûtfi Ülkümen
Bolu
Bursa
M. Daytoğlu
Selim Herkmen
Çankırı
Elâzığ
Gazianteb
Kemal Atakurt
S. Ergene
S. Ünlü
İmzada bulunamadı
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Giresun
A. N. Duyduk

İçel
Kars
Salih tnankur
Fevzi Aktaş
imzada bulunamadı
Kayseri
Kırklareli
Bâzı maddelerine
Mahmut Erbil
muhalifim
imzada bulunamadı
M. özdemir
Kırklareli
Kocaeli
Konya
F. Filiz
S. Kalemcioğlu
K. Ataman

Konya
Abdi Çilingir
imzada bulunamadı
Niğde
Fahri Köşkeroğlu
imzada bulunamadı
Seyhan
T. Coşkun

Konya
A. R. Ercan
Ordu
Hamdi Şarlan
İmzada bulunamadı
Tekirdağ
Muhalifim
§. Mocan

Bütçe Encümeni Mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No - 1/667
Karar No : 120

19 .II

. 1954

Yüksek Reisliğe
Tarım Vekâleti Etüd ve istişare Heyeti ve
Yüksek Ziraat Şûrası teşkiline dair Tarım Ve
kâletince hazırlanıp Başvekâletin 28 . VII .
1953 tarih ve 6/2221 sayılı tezkeresiyle birlikte
Tarım Komisyonu raporu, komisyonumuza ha
vale edilmekle Tarım Vekili Nedim Ökmen ve
Maliye Vekâleti temsilcisi hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi.
Gerek esbabı mucibede ve gerekse Tarım
Komisyonu raporunda belirtildiği veçhile, mem
leket ziraatinin inkişafı bakımından Tarım Ve
kâleti mesaisine daha ahenkli ve plânlı bir veç
he verilmesi zaruri görülmüştür. Tarım Vekâ
letinin bugünkü teşkilâtında her biri kendi
hizmet ve vazife sahasında ve kendi zaviyesin
den faaliyetlerde bulunan çeşitli idare ve te
şekküller yer almakta, bunlar arasında sıhhat
li ve devamlı bir iş birliğini temin edecek, f aaliyetleri.bütün vekâlet camiasının ve takibedilen ziraat politikasının müşterek ve umumi
hatlarını içine alan ihatalı bir görüşle tetkik
ve takibeyliyecek bir organ bulunmamaktadır.
Bu itibarla mevzuubahs faaliyeti plânlı ve müs
takar bir duruma sokmak bakımından salahi
yetli bir organa katı ihtiyaç ve zaruret vardır.
Komisyonumuzda bütçe müzakereleri sırasında
bu temayül defaatle izhar olunmuş ve komis
yon raporlarında temenni olarak yer almış bu
lunmaktadır.
Heyetin teşkilinde mevcut dokuz kişiden

ikişerinin ziraatçilik, veterinerlik ve ormancı
lık, birerinin zirai ekonomi ve işletmecilik,
maliye, hukuk sahalarında ihtisas sahibi olma
ları nazara alınacak ve bu suretle heyetin Ta
rım Vekâletinin çeşitli hizmet mevzularında ve
ekonomi, maliye ve hukuk sahalarında salâ
hiyet ve ehliyet sahibi bulunması temin edil
miş olacaktır. Heyet emrine ayrıca iki rapor
tör ve dış memleketler zirai münasebetlerinin
tanzimi için zaruri bulunan iki mütercim kad
rosu verilmiş, tasarrufa âzami riayet gayesiyle
heyete lüzumlu diğer elemanların Tarım Ve
kâletinin bugünkü kadrolarından temini uy
gun görülmüştür. Heyet kadı osunun yıllık ma
aş tutarı (101 000) liradan ibarettir. Lâyiha
ya bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların
ilgası suretiyle bu masrafın (39 500) liralık
kısmı karşılanmış ve mütebaki kısmı için de
1954 Yılı Bütçesine tahsisat konulduğu anla
şılmış olup, yukarda arz edilen sebeplerle sevkedilen lâyiha komisyonumuzca da yerinde
görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş
tir.
Birinci maddenin müzakeresi sırasında Yük
sek Ziraat Şûrasına lüzum olmadığı kanaatine
varılarak metinden buna ait hüküm çıkarılmak,
etüd kelimesi tetkik şeklinde değiştirilmek su
retiyle, ikinci madde redaksiyon ve kelime de
ğişiklikleriyle ve D fıkrası vekilin salâhiyetine
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tecavüz mahiyetinde görülerek çıkarılmak su
retiyle,
Üçüncü madde, etüd kelimesi tetkik şeklin
de değiştirilerek,
4, 5 ve altıncı maddeler Yüksek Ziraat Şû
rası ile ilgili bulunduklarından dolayı tayyedil
mek suretiyle,
Tarım Komisyonunun 7 nci maddesi 4 ııcü
madde olarak,
Hükümetin 8 nci maddesi 5 nci madde ola
rak ve 1 Mart 1954 tarihinden itibaren mer'i
olacak şekilde yeniden kaleme alınarak,
Hükümetin 9 ncu maddesi 6 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni
siyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze

re Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reisvekili
Rize
İstanbul
/. Akçal
H. Hüsman
Sözcü
Sivas '
H. îmre

^

Bu rapor Sözcüsü
Elâzığ
Ö. F. Sanaç

Antalya
A. Sarıoğlu

Çanakkale
K. Akmantar

Gümüşane
K. Yörükoğlu
Kırklareli
Ş. Bakay

İstanbul
8. Oran
Kırşehir
R. Özdeş
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Seyhan
S. Ban

Gazianteb
E. Cenanı
Kastamonu
H. Türe
Ordu
R. Aksoy

Rize
O. Kavrakoğlu

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

Tarım Vekâleti Etüd ve istişare Heyeti ve Yük
sek Ziraat Şûrası Teşkiline dair kanun lâyihası

Tarım Vekâleti Etüd ve İstişare Heyeti ve Yük
sek Ziraat Şûrası Teşkiline dair kanun lâyihası

MADDE 1. — Tarım Vekâleti merkez teşkilâ
tına bir (Etüd ve istişare Heyeti) eklenmiştir!

MADDE 1. Tarım Vekâleti Merkez Teşki
lâtına (Etüd ve istişare Heyeti )adiyle bir he
yet eklenmiş ve ayrıca bir (Yüksek Ziraat Şû
rası) teşkil olunmuştur.

MADDE 2. — Etüd ve istişare Heyeti; Ta
rım Vekâletinin hizmet mevzulariyle ve Vekâle
te bağlı teşkilât ve teşekküller ile alâkalı mese
leleri, plân, program ve tasarıları tetkik ve tesbit etmek; ziraate mütaallik malûmatı toplat
mak; Vekâlete bağlı teşekkül ve idarelerin de
vamlı surette iş birliği yaparak daha verimli ve
ahenkli çalışmaları için gerekli tedbirleri almak;
tesbit edilen plân ve programların tatbikini ta
kip ve murakabe etmek; dış memleketlerle ziraat
münasebetlerini tesis ve tedvir eylemek; diğer
Vekâlet ve idarelerin tarıma mütaallik faaliyet
lerini umumi tarım siyasetine uygunluk bakı
mından tetkik etmek ve Vekil tarafından verile
cek sair 'işleri görmekle vazifelidir. Etüd ve isti
şare Heyeti doğrudan doğruya Tarım Vekiline
bağlıdır.

MADDE 2. — Etüd ve istişare Heyeti :
A) Tarım Vekâletinin ve bu vekâlete bağlı
müessese ve teşekküllerin hizmet mevzulariyle
alâkalı ana mesele, plân, program ve lâyihalar
üzerinde tetkikat yaparak mütalâa ve kanaat
lerini belirtmek;
B) Memleketin zirai kalkınma siyasetinin
inkişafını sağlıyacak her nevi bilgi ve yenilik
leri derlemek;
C) Vekâlete bağlı teşekkül ve idarelerin
devamlı surette iş birliğini ve daha verimli ve
ahenkli çalışmalarını temin için gerekli tedbiri
tesbit etmek;
D) Tarım Vekâletine bağlı daire ve teşek
küller arasında ihtilâflarda hakemlik yapmak;
E) Plân ve programların ve ziraatle alâka
lı mevzuatın tatbikmda görülen aksaklık ve
noksanlıkları esbabı mucibeleriyle vekâlet maka
mına bildirmek;
F ) Diğer vekâlet ve idarelerin umumi ta
rım siyasetine ve mevzuatına mütedair faaliyet
ve tatbikatını tahkik ve tetkik ile gereken ted
bir ve teşebbüsleri tesbit ve mütalâalarını bil
dirmek ;
G) Münasebet tesisinde lüzum ve fayda
derpiş edilen dış memleketlerde gereken teşki
lâtı meydana getirmek üzere teşebbüslere geç
mek;
II) Vekil tarafından teklif ve tevdi edile
cek diğer işleri görmek çazifeleriyle mükelleftir.

MADDE 3. — Etüd ve istişare Heyeti Reis ve
azaları Tarım Vekilinin inhası üzerine müşterek
kararla tâyin olunurlar.

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Etüd ve istişare Heyetince ka
bul edilen plân ve programları tetkik etmek ve
nihai şeklini vermek, umumi tarım politikasını
tesbit etmek ve Vekâlete bağlı teşekkül ve idare
lerin daha verimli ve ahenkli çalışmaları için
alınmış ve alınacak tedbirlerle Tarım Vekâletince
tevdi edilecek diğer mühim ziraat meseleleri

MADDE 4. — Etüd ve istişare Heyetince ka
bul edilen plân ve programlardan vekâletçe tev
di edilen kısımları tetkik etmek ve nihai şek
lini vermek, umumi tarım politikasını tesbit et
mek ve vekâlete bağlı teşekkül ve idarelerin
daha verimli ve ahenkli çalışmaları için alın
mış ve alınacak tedbirlerle Tarım Vekâletince
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt
Tarım Vekâleti Tetkik ve İstişare Heyeti
line dair kanun lâyihası

I

Teşki

MADDE 1. — Tarım Vekâleti merkez teşki
lâtına (Tetkik ve İstişare Heyeti) adı ile bir
teşkilât ilâve edilmiştir.

MADDE 2. — Tetkik ve İstişare Heyeti:
1. Tarım Vekâletinin ve bu vekâlete bağlı
müessese ve teşekküllerin hizmet mevzuları ile
alâkalı ana mesele, plân, program ve lâyihalar
üzerinde tetkikat yaparak mütalâa ve kanaatlarmı belirtmek;
B) Ziraatle alâkalı mevzuatın, plân ve
programların tatbikmda görülen aksaklık ve
noksanlıkları esbabı mucibeleriyle bildirmek;
C) Memleketin zirai kalkınma siyasetinin
inkişafını sağlıyacak her nevi bilgi ve yenilik
leri derlemek;
D) Vekâlete bağlı teşekkül ve idarelerin
< devamlı surette iş birliğini ve daha verimli ve
I

r

ahenkli çalışmalarını temin için gerekli tedbir
leri araştırmak;
E) Diğer vekâlet ve idarelerin umumi ta
rım siyasetine ve mevzuatına taallûk eden faa
liyet ve tatbikatını tetkik ile gereken tedbir ve
teşebbüsleri tesbit ederek mütalâalarını bildir
mek ;
F) Ziraat Vekâletinin dış memleketlerle
münasebetlerini tedvir etmek;
G) Vekil tarafından teklif ve tevdi edile
cek diğer işleri görmek;
Vazifeleriyle mükelleftir.

MADDE 3. — Tetkik ve İstişare Heyeti
reis ve azaları Tarım Vekilinin inhası üzerine
müşterek kararla tâyin olunurlar.
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hakkında mütalâa beyan eylemek ve tarım 'işle
rinde Vekâletler arasında çıkan prensip ili. t il âl
larını halletmek üzere bir (Yüksek Ziraat Şûra
sı) teşkil olunmuştur.

tevdi edilecek diğer mühim ziraat meseleleri
hakkında mütalâa beyan eylemek ve tarım iş
lerinde vekâletler arasında çıkan prensip ihti
lâflarını halletmek üzere bir (Yüksek Ziraat
I Şûrası) teşkil olunmuştur.

MADDE 5. — Yüksek Ziraat Şûrası Tarım
Vekilinin reisliği altında:
a) Bilgi ve ihtisaslarından
faydalanılmak
üzere Tarım Vekâletince Şûraya davet edilecek
salâhiyet sahibi altı kişiden (Mebusluk sıfatı
Şûraya iştirake mâni teşkil etmez.)
b) Ziraat, Orman ve Veteriner fakültele
rinin her birinden gönderilecek ikişer profe
sörden,
c) Tarım Vekâletince tesbit edilecek esas
lara göre ziraat odalarınca seçilecek sekiz çift
çiden,
d) içişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Sağlık ve
Sosyal Yardım, Bayındırlık, Ekonomi ve Ticaret,
Ulaştırma, Gümrük ve Tekel ve İşletmeler ve
kâletlerinden gönderilecek birer temsilciden,
e) Başvekâlet Umumi Murakabe Heyetin
den, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından
ve Toprak Mahsulleri Ofisinden gönderilecek
birer temsilciden,
f) Ziraat, Orman ve Veteriner müessesele
rini temsil en Tarım Vekâletince seçilecek dokuz
mutahassıstan teşekkül eder.
Tarım Vekâleti Müsteşarı, Etüd ve istişare
Heyeti Reis ve azaları, Teftiş Heyeti Reisi, Zi
raat, Veteriner, Orman, Devlet Üretme Çiftlik
leri ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu umum
müdürleri Şûranın tabiî azasıdırlar. Tarım Ve
kilinin bulunmadığı zamanlarda Şûra âzası ara
sından tevkil edeceği zat Şûraya reislik eder.
Etüd ve istişare Heyeti azalarından biri Tarım
Vekilinin tensibi ile Şûra Umumi Kâtipliğini
yapa*.

I

MADDE 6. — Yüksek Ziraat Şûrası, Tarım
Vekâletince tâyin edilecek tarihlerde ve senede
en az bir defa toplanır.
Şûranın memur olmıyan azalarına üçüncü
derece memurlar gibi yolluk verilir.

I
i
|
i
i
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MADDE 5. — Yüksek Ziraat Şûrası Tarım
Vekilinin reisliği altında :
a) Bilgi ve ihtisaslarından faydalanılmak
üzere Tarım Vekâletince Şûraya davet edilecek
salâhiyet sahibi altı kişiden (Mebusluk sıfatı
Şûraya iştirake mâni teşkil etmez).
b) Ziraat ,orman ve veteriner fakültelerinin her birinden gönderilecek ikişer profesör
den,
c) Tarım Vekâletince tesbit edilecek esas
lara göre muhtelif bölge ziraat odalarınca seçilecek 14 çiftçiden,
d) içişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Sağlık
ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, Ekonomi ve Ticaret, Ulaştırma, Gümrük ve Tekel ve Işletme1er vekâletlerinden gönderilecek birer temsilci-\
den,
e) Başvekâlet Umumi Murakabe Heyetinden, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından
ve Toprak Mahsulleri Ofisinden Et ve Balık
Kurumundan gönderilecek birer temsilciden,
f) Ziraat, orman ve veteriner müesseseleri
ni temsilen Tarım Vekâletince seçilecek dokuz
mütehassıstan,
Teşekkül eder.
Tarım Vekâleti Müsteşarı, Etüd ve istişare
Heyeti Reis ve azaları, Teftiş Heyeti Reisi, Zi
raat, Veteriner, Orman, Devlet Üretme Çiftlik
leri ve Türkiye Zirai Donatım Kurulu Umum
müdürleri Şûranın tabiî azasıdırlar. Tarım Ve
kilinin bulunmadığı zamanlarda Şûra âzası arasmdan tevkil edeceği zat Şûraya reislik eder.
Etüd ve istişare Heyeti azalarından biri Tarım
Vekilinin, tensibi ile Şûra Umumi Kâtipliğini
yapar. Etüd ve istişare Reis ve azaları reye iş
tirak edemezler.
MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen.
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MADDE 7. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) numa
ralı cetvelin Tarım Vekâleti kısmına ilişik (1)
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş ve aynı
kısımdan ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar çıkarılmıştır.

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi aynen,

MADDE 8. — Bu kanun 28 Şubat 1954 ta
rihinde meriyete girer.

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi aynen.

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Başvekil
Devlet Vekili
A. Menderes
Devlet Vekili
Adalet Vekili
C. Yardımcı
O. Ş. Çiçekdağ
Millî Savunma Vekili
içişleri Vekili
S. Kurtbek
E. Menderes
Dışişleri Vekili
Maliye Vekili
F. Köprülü
H. Polatkan
MiUÎ Eğitim Vekili
Bayındırlık Vekili
R. S. Burçak
K. Zeytinoğlu
Eko. ve Ticaret Vekili Sa. ve So. T. Vekili
E. Güreli
Dr. E. H. Üstündağ
Ot. ve Tekel Vekili
Tarım Vekili
E. Kalafat
N. ökmen
Ulaştırma Vekili
Çalışma Vekili
Y. Üresin
H. Erkmen
işletmeler Vekili
S. Yırcak

MADDE 9.
nen.
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Hükümetin 9 ncu maddesi ay-

B. E
MADDE 4. — Tarım Komisyonunun 7 nei
maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmisti?.

MADDE 5. — Bu kanun 1 Mart 1954 tari
hinde meriyete girer.
MADDE 6. — Hükümetin 9 ncu maddesi
6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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—laHükümetin

teklifine bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

Aded Ma&§

Etüd ve istişare Heyeti Keinliği
ligi
2
;>
4
6
5

1
4
4
2
2

Reis
Â*?a
»
Raportör
Mütercim

125
100
90
70
80

[2] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

4 Mütehassıs müşavir
5
»
»

Bütçe Encümeninin

Aded Maa§
1
5

90
80

değiştirisine bağlı

CETVELLER
1 numaralı cetvel aynen kabul edilmiştir.
2 numaralı cetvel aynen kabul edilmiştir.

»» *t*m>
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