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Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında kanun lâyihası ve
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/500)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-394/2296

30 . VI. 1956

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îera Ve
killeri Heyetince 19 . VI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
Atom Enerjisinin yakın yıllarda sulhçü makııtlarla tatbikatının çok inkişaflar kaydettiği mu
hakkaktır. Bu sebep dolayısiyledir ki, dünyanın ilim muhitlerinde beşeriyetin atom devri olarak
adlandırılacak yerii bir devreye intikal eylemiş bulunduğu ifade edilmektedir.
Atom Enerjisinin sulhçü maksatlarla kullanılması, yabancı memleketlerde çok ciddî etüdlere
mevzu teşkil etmekte ve bu maksatla toplanan beynelmilel kongre ve konferanslarda muhtelif mil
letlerin mümessilleri, memleketlerinde vücuda getirilen plân ve programları arz eylemektedirler.
Memleketimizde de, hiç vakit geçirmeksizin mevzuubahis konu ile, çeşitli yönlerden en ciddî şe
kilde meşgul olmak ve bu bakımdan istikbali hazırlamak zarureti bütün icaplariyle meydandadır.
Mevzuubahis mesaiye derhal, plânlı ve hesaplı şekilde girişebilmek, milletlerarası çalışmalarda
memleketimizin noktai nazarını tesbit ve arz edebilmek maksatlariyle en ehemmiyetli bir adım ol
mak üzere «Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında kanun lâyihası», hazırlanmış bulun
maktadır.
Lâyihanın başta gelen hususiyeti, günün realiteleriyle müstakbel inkişafları ihata edebilecek
kıymette elâstikî ve tatbik kabiliyetini haiz hükümleri ihtiva eylemekte bulunmasıdır. Bu suretle
halen malik bulunduğumuz imkânlardan âzami istifadeyi sağlamayı ve aynı zamanda mevcut im
kân ve vasıtaları inkişaf ettirmeyi mümkün kılacak bir lâyihanın vücuda. getirilmesine gayret
edilmiştir.
Lâyihanın birinci maddesinde, Başvekâlete bağlı daimî bir Atom Enerjisi Komisyonunun teş
kil edildiği beyan edilmiş ve geniş hatlariyle böyle bir komisyonun teşkili suretiyle ta,kibedilen
maksadın ne olduğu ifade edilmiştir.
İkinci maddesinde, Atom Enerjisi Komisyonunun gaye ve maksatlarını tahakkuk ettirmek üze
re, ne gibi faaliyetleri icra eyliyeceği muhtelif bentler halinde tesbit edilmiş bulunmaktadır.
Bu fıkralarda ifade edilen faaliyetler umumiyetle koordinasyon, teşvik ve murakebenin ne suretle
icra olunacağını göstermek maksadını istihdaf eylemiştir. Binaenaleyh, esas prensip, araştırma ve
işletme faaliyetlerinin memleket içindeki muhtelif müesseseler tarafından yürütülmesi ve komisyo
nun bu faaliyetlerin ahenkleştirilmesi, plânlaştırılması, tanzim edilmesi ve bir programa raptı gibi
daha ziyade sevk T» idar* edici faaüytfeler lora eylemesi, binnetice bir karar organı olmasıdır. Fa-

kat ikinci maddenin (a) bendinin son cümlesinde lüzum ve imkân hâsıl oldukça yeni araştırma mü
esseselerinin komisyon tarafından kurulacağının ve kurdurulacağmın tesbit edilmiş bulunması, ko
misyonun doğrudan doğruya araştırma ve işletme mesaisini de icra edebilmesine imkân vermektedir.
Kajldı ki, yine aynı bendin ilk cümlesi gereğince, Başvekâlete bağlı olan bu komisyonun yapacağı
tavsiyelerin dikkatle nazara alınacağı ve bunların yerine getirilmesi icabatmdan olarak, bütçeye ko
nulacak tahsisat ile komisyonun çeşitli müesseseleri istediği istikamette mesaiye sevk edebileceği çok
açık olarak meydandadır. Ayrıca, ikinci maddenin (j) bendinin her istikamette mesainin komisyon
tarafından yürütülebilmesi ve tahakkuk ettirilebilmesini sağlamak hususunda verdiği imkân çok dik
kate şayan sayılmak lâzımdır.
Atom Enerjisi Komisyonunun ifa eyliyeceği tanzim ve koordinasyon vazifeleri dolayısiyle Başve
kâlete, bağlı olması ve bu itibarla da Başvekâlet bütçesi içerisinde mütalâa olunması yerinde bir
tedbir olarak mülâhaza edilmiştir.
Memleketimizde atom enerjisiyle ilgili sahalarla meşgul üstün ehliyetteki ilim ve tatbikat adam
larının adedi nazara alınmak suretiyle komisyonun, 9 üye ve aşağıda sureti teşekkülünden bah
sedilecek Atom Enerjisi İstişare Heyeti Reisi ile Komisyon Genel Sekreterinden müteşekkil olma
sı ve Başvekâlet Müsteşarının riyasetinde bulunması uygun görülmüştür. Bu haliyle Atom Ener
jisi Komisyonuna dâhil olan ve atom enerjisiyle ilgili müesseseler ve üniversitelerin seçecekleri nam
zetler arasından icra Vekilleri Heyetince tâyin olunacak komisyon azaları, reis tarafından vâki da
vet üzerine toplanacaklar ve gerekli kararları ittihaz edeceklerdir. Azalara bu mesaileri dolayısiyle
mer'i mevzuat dâhilinde tazminat verilecek ve bu, kendiledinin mûtat vazifeleri dolayısiyle almak
ta oldukları malî haklara hiçbir suretle müessir olmıyacaktır. Bu yolla halen memleketimizde ade
di mahdut miktarda bulunan kıymetli ilim ve tatbikat adamlarından hem esas vazifelerinde ve hem
de komisyonun çalışmalarında faydalanmak imkânı hâsıl olmuş bulunacaktır. Yetişecek ilim adam
larına daimî imkân sağlamak ve komisyonun dinamik bir hüviyet taşımasını mümkün kılmak üzere
azaların üçer yıl müddet için seçilmeleri ve fakat yeniden seçimin caiz olması şekli ihtiyar edil
miştir.
Lâyihanın dikkate şayan olan bir hususiyeti de, Atom Enerjisi Komisyonunun ilmî bir İstişa
re Heyeti ve icra işlerini yürütmek üzere bir Genel Sekreterlik ile teçhiz edilmiş bulunmasıdır.
Atom Enerjisi İstişare Heyeti salâhiyeti, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından sunulan mesele
leri incelemek ve mütalâa ve tekliflerini bildirmekten ibarettir. Böylece, İstişare Heyetinin vazife
si tamamiyle ilmî ve teknik olmaktadır. Bu kurulun âza adedi tahdidedilmemiş ve tezahür edecek
ihtiyaçlara göre miktarının Atom Enerjisi Komisyonunca tespiti ve âzalarının da keza aynı ko
misyon tarafından tâyini uygun mülâhaza edilmiştir. Hattâ, tetkik olunan meselelerin şümulü
icabettirdiğinde, İstişare Heyetinin, ihtisas komiteleri kurabilmesi ve yine icabettiğinde heyetin,
muayyen meseleler için hariçten de uzmanlar celbedebilmesi mümkündür.
İstişare Heyetinin böylece vazifesi, Atom Eiıerjisi Komisyonunun vereceği kararların ele
manlarım hazırlamak ve işlerin ihtisas icapları içinde kararlara raptım mümkün kılmaktır. Bu he
yete de âzalık müddeti yukarıda arz olunan mülâhazalar dolayısiyle üç sene olarak tesbit edilmiştir,
Atom Enerjisi Komisyonu emrinde faaliyette bulunacak Genel Sekreterlik teşkilâtının seyyal ol
ması ve zuhur edecek ihtiyaçları karşılamak üzere inkişafa müsait bulunması icabedeceği mülâhazasiyle teşkilât ile vazife ve salâhiyetlerinin mezkûr komisyonun mütalâası alınmak suretiyle İcra
Vekilleri Heyetince tesbiti uygun görülmüştür.
Komisyonun icra organı sıfatiyle vazife görecek olan Genel Sekreterlik teşkilâtının istilzam et
tiği kadrolar Başvekâlet teşkilâtı kadrosuna ilâve edilmiş, bu icra organının başında yer almış bu
lunan Genel Sekreterin maaşı 125 lira üzerinden teklif olunmuş ve bu işi başaracak evsafta bir kim
senin tâyinini sağlamak maksadiyle Genel Sekreterin tâyini 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
hükümlerine tâbi tutulmuştur.
Atom Enerjisi Komisyonunun 1956 malî yılı zarfındaki faaliyeti masraflarını karşılamak üze
re muvakkat bir ve ikinci maddeler sevk edilmiştir.
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Mezkûr malî yıl zarfındaki Genel Sekreterlik teşkilâtı kadrosunun maaş ve diğer özlük hakları
Başvekâlet bütçesinin ilgili tertiplerinden yapılacak tasarruflarla karşılanacaktır.
Hükümleri ve esasları bu suretle hulâsa olunan Atom Enerjisi Komisyonunun memleketimiz
de atom enerjisinin iptidai maddelerinin aranıp bulunması, lüzumlu araştırmaların icrası ve niha
yet enerjiden bilfiil istifade hususlarmda yapılması ve artırılması zaruri mesaiyi tanzim, teş
vik ve koordone etmek bakımlarından büyük hizmetler sağlıyacak ve memleketin atom enerjisi sa
hasında en salahiyetli bir mercii olacak, yabancı memleketlerle yapılmakta ve yapılacak olan te
maslar için müracaat kaynağı teşkil edecektir.

Maarif Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maarif Encümenı
Esas No. 1/500
Karar No. 30

11 . VII , 1956

Yüksek Reisliğe
Encümenimize havale buyurulan «Atom
Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında kanun
lâyihası» üzerinde, Başvekâlet ve Hariciye Ve
kâleti mümessilleri de hazır olduğu halde tetkik
ve müzakere edildi.
Lâyiha esbabı mueibesinde serdedilen mütalâa
ve mülâhazalar yerinde görülerek, encümenimizce aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur.
Reis
M. M.
Rize
Uşak.
A. Morgil
O. Dengiz

Ankara
ö. Bilen

Çankırı
/. Aydın

Trabzon
Ağanoğlu

îçel
R. Çetin

H.

A.

Urfa
özbay

A.

İstanbul
Hacopulos

Tunceli
Komisyonda Maarif Vekâletini
ve Üniversiteyi temsilen kimse
bulunmadı
F. Ülkü

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/500
Karar No. 144

16 . VII . 1956

Yüksek Reisliğe
Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hak
kında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi
tcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 30 . VI . 1956 tarihli ve 7.1/394 sayılı
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Maarif
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize
hayale edilmiş olmakla hükümet mümessilleri
* hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.

Kanun lâyihası, esbabı mueibesinde tafsilen
arz ve izah edildiği üzere memleketimizde atom
enerjisinin iptidai maddelerinin aranıp bulun
ması, lüzumlu araştırmaların icrası, ve enerji
den bilfiil istifade hususlarında zaruri mesaiyi
tanzim, teşvik ve koordine etmesi ve yabancı
memleketlerle yapılmakta,, ve yapılacak olan te
maslar için müracaat, kaynağı ve memleketin
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atom enerjisi sahasında en salahiyetli mercii ol
ması gayeleriyle iştigal etmek üzere Atom Ener
jisi Komisyonu kurulmasını istihdaf etmekte
dir.
Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif En
cümeni Hükümetin teklifini aynen kabul etmiş
ve encümenimizde cereyan eden müzakerelerden
ve alman mütemmim izahattan sonra lâyihanın
şevkini mucip sebepler yerinde mütalâa edile
rek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Lâyihanın 1 ve 2 nci maddeleri aynen, 3 ncü
maddesi tadilen, 4 ve 5 nci maddeleri aynen, 6
nci maddeden «teşkilât» kelimesi çıkarılmak ve
7 nci madde gereğince verilecek ücretin beher
toplantı için Vekiller Heyetince takdir edilecek
miktar olarak tesbit edilmek suretiyle 6 ve 7 nci
maddeler kabul edilmiştir.
Lâyihanın mütaakıp maddeleri ile merbut cet
velleri aynen kabul edilmek suretiyle yeniden

ihzar olunan kanun lâyihası Umumi Heyetin tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Beisliğe sunu
lur.
Mazbata Muharriri
Reis
Giresun
Balıkesir
M. Şener
H. îmre
Kâtip
Bu Mazbata M.
Balıkesir
Zonguldak
M. H. Timurta§
8. Ataman
Çoruh
Afyon K.
Antalya
Y. Gümüşel
M. A. Ülgen
K. Akmanlar
Çorum
îçel
Erzurum
y. Gürsel
/. Gürgen
§. Erker
istanbul
Manisa
Konya
N. A. Sav
M. Kurbanoğlu
B. Birand
Ordu
Siird
Ordu
R. Aksoy
B. Erden
S. îşbakan
Trabzon
Zonguldak
Trabzon
S. F. Kalaycıoğlu /. Şener
8. Duralı

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında
kanun lâyihası

Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında
kanun lâyihası

MADDE 1. — Atom enerjisinin memleketin
refah seviyesini yükseltmek ve âli menfaatleri
ni korumak maksatlariyle tatbikatını temin etme}s için yapılacak ilmî, iktisadi,. teknik ve
idari çalışmaları koordone, teşvik ve murakabe
etmek üzere Başvekâlete bağlı bir «Atom Ener
jisi Komisyonu» kurulmuştur.

MADDE 1. "7 Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Atom Enerjisi Komisyonu
birinci maddede zikredilen gaye ve maksatları
tahakkuk ettirmek üzere aşağıda gösterilen faa
liyetleri icra eder.
a) Atom enerjisi sahasındaki bütün ilmî ve
teknik araştırmaları tanzim eder ve gerekli te
sis ve lâboratuvarlarm kurulması ve işletilme
sini temin hususunda tavsiye ve yardımlarda
bulunur; imkân ve lüzum hâsıl oldukça yeni
araştırma müesseseleri kurar ve kurdurur.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

b) Atom enerjisinden geniş ölçüde faydala
nabilmesini temin etmek ve halk eğitiminin ne
suretle icra olunacağını göstermek üzere prog
ramlar hazırlar.
( S. Sayısı : 290)
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c) İlmî ve teknik ihtisas erbabının yetişti
rilmesi hususunda ilgili vekâletlere, üniversite
lere ve diğer resmî ve hususi müessese ve teşek
küllere tavsiye ve yardımlarda bulunur-, müte
hassısların bilgi ve ihtisaslarını derinleştirmele
rini sağlamak maksadiyle mezkûr kurumlarla
iş birliği halinde kurslar arar ve bu hususlarda
programlar hazırlar.
d) Memleket dâhilinde istihsal edilecek ve
ya hariçten getirtilecek ana, hususi ve tâli nük
leer maddelerin maksatlarına göre kullanılma
sını murakabe eder.
e) Atom enerjisi istihsalinde kullanılan
ham maddelerin memlekette aranması, istihsali.
.tasfiyesi, işlenmesi ve tevzii ile ticareti husus
larında umumi esasları tesbit ve bu faaliyetleri
kontrol eder.
f) Atom enerjisi ile ilgili milletlerarası ve
yabancı müessese ve teşekküllerle temaslar te
sis eder ve iş birliği yapar.
g) Atom enerjisi hakkında dokümantasyon
merkezi tesis eder.
h) Atom endüstrisi sahasında muayyen hu
susların gizliliğini tesis bakımından
kararlar
alır. Gizliliği tesis edilen araştırmaları icra ey
lemiş bulunanların haklarının ne suretle .karşı
lanacağını gösteren nizamname projelerini ha
zırlar.
i) .Atom enerjisi ile ilgili bütün çalışmalar
da riayeti lüzumlu sıhhi emniyet tedbirlerini ih
tiva e d eıı nizamname ve talimatname projeleri
ni vücude getirir.
j) Atom enerjisi ile İlgili kanun, nizamna
me ve talimatname projelerini hazırlar,
k) -Komisyon lüzum gördüğü ahvalde mu
kaveleli mütehassıslar da istihdam edebilir.
MADDE 3. — Atom Enerjisi Komisyonu.
Başvekâlet Müsteşarının reisliği altında alâkalı
vekâletler ve diğer resmî ve hususi teşekkülle!1
ile üniversiteler tarafından gösterilccek*nam'zetler arasından, tcra Vekilleri Heyet ne? üç yıl
müddetle tâyin olunacak dokuz âza ile istişare
heyeti reisi ve genel sekreterden teşekkül eder.
Müdddeti biten komisyon âzalarının yeniden
tâyinleri caizdir.
Komisyon, reis tarafından görülecek lüzum
üzerine her zaman toplantıya davet edilebilir.

MADDE 3. — Atom Enerjisi Komisyonu,
Başvekil veya tensibedeceği zatın reisliği al
tında alâkalı vekâletler ve diğer resmî ve husu
si teşekküller ile üniversiteler tarafından gös
terilecek namzetler arasından, icra Vekilleri
Heyetince üç yıl müddetle tâyin olunacak do
kuz âza"ile İstişare Heyeti Reisi ve Genel Sekre
terden teşekkül eder.
Müddeti biten komisyon âzalarının yeni
den tâyinleri caizdir.
Komisyon, reis tarafından görülecek lüzum
üzerine her zaman toplantıya davet edilebilir.
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MADDE 4. — Atom Enerjisi Komisyonuna
bağlı olarak bir Enerji İstişare Heyeti ile Genel
Sekreterlik kurulmuştur.

MADDE 4. - - Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — İstişare Heyeti, üniversitelerin
ilgili fakültelerine bağlı öğretim üyeleri ile di
ğer ilgili teşekkül ve müesseselerde atom ener
jisi sahasında çalışan mütehassıslar arasından
Atom Enerjisi Komisyonunca adedi tesbit edi
lerek seçilen azalardan teşekkül eder.
Âzalık müddeti üç yıldır. Tekrar seçim caiz
dir.
İstişare Heyeti, azaları arasından mutlak ek
seriyet ile bir reis ve bir reisvekili seçer.
İstişare Heyeti, Atom Enerjisi Komisyonu ta
rafından tevdi olunan
mevzuları inceTiyerek
mütalâa ve tekliflerini
bildirir. Bu maksatla
azalar arasında ihtisas komiteleri kurabileceği
gibi muayyen meseleler hakkında fikir ve mü
talâalarını bildirmek üzere hariçten de mütehas
sıslar celbedebilir.

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Genel Sekreterliğin teşkilâtı
ile vazife ve salâhiyetleri Atom Enerjisi Komis
yonunun mütalâası alınmak suretiyle îcra Ve
killeri Heyetince tesbit olunur.
Genel Sekreterin tâyini 5656 sayılı Kanunun
6 ncı maddesi hükümlerine tâbidir,

MADDE fi. — Genel Sekreterliğin vazife ve
salâhiyetleri Atom Enerjisi Komisyonunun mü
talâası alınmak suretiyle İcra Vekilleri Heyetin
ce tesbit olunur.
Genel Sekreterin tâyini 3656 sayılı Kanunun
6 ncı maddesi hükümlerine tâbidir.

MADDE 7. — Atom Enerjisi Komisyonu ile
İstişare Heyeti azalarına İcra Vekilleri Heye
tince tesbit olunacak "miktarda tazminat ve top
landığı 'mahal haricinden gelecek olanlara 6245
sayılı Kanun mucibince harcırah verilir. Ko
misyon ve heyet azalarından memur olanlarm
kendi kanunlarına göre almakta oldukları taz
minat ve tahsisatlara halel gelmez.

MADDE 7. — • Atom Enerjisi Komisyonu ile
İstişare Heyeti azalarına beher toplantı için İc
ra Vekilleri Heyetince tesbit olunacak miktar
da tazminat ve toplandığı mahal haricinden ge
lecek olanlara 6245 sayılı Kanun mucibince har
cırah verilir. Komisyon ve Heyet azalarından
memur olanların kendi kanunlarına göre almak
ta oldukları tazminat ve tahsisatlara halel gel
mez.

MADDE 8. — Bu kanunun tatbik suretini ve
Atom Enerjisi Komisyonu ile İstişare Heyeti
nin çalışma zaman ve şekillerini göstermek üze
re bir nizamname yapılır.

MADDE 8, — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 9. •— Atom Enerjisi Komisyonu Ge
nel Sekreterliğine ait ilişik (1) sayılı cetvelde
gösterilen kadrolar, 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvele 6330 sayılı Kanunla konulan
kadrolara ve ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen
hizmetliler kadroları da 1956 yılı Bütçe Ivanu-

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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Hü.
rmna bağlı (D) işaretli cetvelin Başvekâlet kıs
mına ilâve olunmuştur.
MUVAKKAT MADDE 1. — 1956 malî yılı
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A / l ve
A/2 işaretli cetvellerin ilişik (3) sayılı cetvelde
^yazılı tertipleri arasında (7 640) liralık münaka
le yapılmıştır.

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin
muvakkat 1 nei maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MUVAKKAT MADDE 2. — 1956 malî yılı
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/2 işa
retli cetvelin Maliye Vekâleti kısmının 748 nei
, (yatırımlar için Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Müdürlüğüne) faslından (o 600)
lira tenzil edilerek aynı kanuna bağlı A / i işa
retli cetvelin Başvekâlet kısmında (Atom Eneriisi Komisyonu azaları tazminatları) adiyle ye
niden açılan 408 nei fasla fevkalâde tahsisat
olarak aktarılmıştır.

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin
muvakkat 2 nei maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 10. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyeti girer.

MADDE 10. — Hükümetin 10 neu maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur,
19 . VI . 1956
Başvekil
Devlet Vekili
A, Menderes
M. C. Bengii
Devlet Vekili ve
Devlet Vekili
Millî M. V. V.
E. Kalafat
Ş. Ergin
Devlet Vekili
Adliye Vekili
C. Yardımcı
H. A. Göldürl
Dahiliye Vekili
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Maliye Vekil
Hariciye Vekili
N.- ö'kmen
F. Köprülü
Nafıa Vekili
Maarif Vekili
M, Çacusoğlii.
A. özel
Sıh. ve iç. Mu. Vekili
iktisat ve Ti. Vekili
İV. Kör ez
Z. Mandalinci
Ziraat Vekili
Güm. ve in. Vekili
E. BvdaJcoglu
İL Hüsman
Çalışma
Vekili
Münakal ât Vekil i
M. Tarkan
A. Demir er
işletmeler Vekili
S. Ağaoğlu

MADDE 11. — Hükümetin 11 nei maddesi
aynen kabul edilmiştir.

( S . Sayısı : 200 :
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin.nev'i

Aded Maaş

2 Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri
3 Mütercim
4 Raportör
7 Büro Şefi

J
î
1

t

125
100
90
60

[2] SAYILI CETVEL
G.

Memurivetin nev'i

Aded Maaş

4 Daktilo (A. E. Komisyonu)
6 Hademe » »
»
Hademe » »
»

1
2
1

300
175
150

[3] SAYILI CETVEL
Tahsisatın nev'i

,

Düşülen
Lira

Eklenen
Lira

Maliye Vekâleti
Yatırımlar için Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlüğüne

7 640

Başvekâlet
Hizmetliler ücreti

5 600

5434 sayılr Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve
39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak
ödemeler
Harcırahlar
Muvakkat vazife harcırahı

240

1 800
7 640

Bütçe Encümeninin Mailine bağlı cetvel
Lâyihaya ilişik 1, 2 ve 3 sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir.

( S. Sayısı : 2Ö0 )

