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Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında Kanun
(Resmî
No.
6821

Gazete ile ilâm : 4,IX.

1956 - Sayı : 9398)
Kabul tarihi
27. VIII. 1956

MADDE 1. — Atom enerjisinin memleketin -refah seviyesini yükseltmek ve âli
" menfaatlerini korumak maksatlariyle tatbikatını temin etmek için yapılacak ilmî,
iktisadi, teknik ve idari çalışmaları koordone, teşvik ve murakabe etmek üzere Baş
vekâlete bağlı bir «Atom Enerjisi Komisyonu» kurulmuştur.
MADDE 2. — Atom Enerjisi Komisyonu birinci maddede zikredilen gaye ve
maksatları tahakkuk ettirmek üzere a,şö*ıda gösterilen faaliyetleri icra eder :

a) Atom enerjisi sahasındaki bütün ilmî ve teknik araştırmaları tanzim eder
ve gerekli tesis ve lâboratuvarların kurulması ve işletilmesini temin hususunda tav
siye ve yardımlarda bulunur; imkân ve lüzum hâsıl oldukça yeni araştırma mü
esseseleri kurar ve kurdurur.
b) Atom enerjisinden geniş Ölçüde faydaîamlabilmesüıi temin etmek ve halk
eğitiminin ne suretle icra olunacağını göstermek üzere programlar hazırlar,
c) ilmî ve teknik ihtisas erbabının yetiştirilmesi hususunda ilgili vekâletle
re, üniversitelere ve diğer resmî ve hususi müessese ve teşekküllere tavsiye ve
yardımlarda bulunur, mütehassısların bilgi ve ihtisaslarını derinleştirmelerini sağ
lamak maksadiyle mezkûr kurumlarla iş birliği halinde kurslar açar ve bu husus
larda programlar hazırlar.
d) Memleket dâhilinde istihsal edilecek veya hariçten getirtilecek ana, husu
si ve tâli nükleer maddelerin maksatlarına göre kullanılmasını murakabe eder.
e) Atom enerjisi istihsalinde kullanılan hammaddelerin memlekette aranma
sı, istihsali, tasfiyesi, işlenmesi ve tevzii ile ticareti hususlarında umumi esasla
rı tesbit ve bu faaliyetleri kontrol eder-f) Atom enerjisi ile ilgili milletlerarası ve yabancı müessese ve teşekküllerle
temaslar tesis eder ve iş birliği yapar.
g) Atom enerjisi hakkında dokümantasyon merkezi tesis eder.
h) Atom endüstrisi sahasında muayyen hususların gizliliğini tesis bakımın
dan kararlar alır. Gizliliği tesis edilen araştırmaları icra eylemiş bulunanların
haklarının ne suretle karşılanacağını gösteren nizamname projelerini hazırlar.
i) • Atom enerjisi ile ilgili bütün çalışmalarda riayeti lüzumlu sıhhi emniyet
tedbirlerini ihtiva eden nizamname ve HUmatname projelerini vücuda getirir.
j) Atom enerjisi ile ilgili kanun, niîımname ve talimatname projelerini ha
zırlar.
k) Komisyon lüzum gördüğü ahvalde mukaveleleli mütehassıslar da istihdam
edebilir.
MADDE 3. — Atom Enerjisi Komisyonu, Başvekil veya tensibedeeeği zatın
reisliği altında alâkalı vekâletler ve diğer resmî ve hususi teşekküller ile üniver
siteler tarafından gösterilecek namzetler arasından, tera Vekilleri Heyetince üç
yıl müddetle tâyin olunacak dokuz âza ile istişare Heyeti Reisi ve Genel Sekre
terden teşekkül eder.
Müddeti biten komisyon âzalarının yemden tâyinleri caizdir.
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Komisyon, reis tarafından görülecek lüzum üzerine her zaman toplantıya-da
vet edilebilir.
MADDE 4- — Atom Enerjisi Komisyonuna bağlı olarak bir Atom Enerjisi İs
tişare Heyeti ile Genel Sekreterlik kurulmuştur.
MADDE 5, - - istişare Heyeti, üniversitelerin ilgili fakültelerine bağh Öğretim
üyeleri ile diğer ilgili ieşekkül ve müesseselerde atom enerjisi sahasında çalışan
mütehassıslar arasından Atom Enerjisi Komisyonunca rdedi tesbit edilerek seçi
len azalardan teşekkül eder.
Âzalık müddeti üç yıldır. Tekrar seçim caizdir.
İstişare Heyeti, azaları arasından mutlak ekseriyet ile bir reis ve bir reis veki
li- seçer*
İstişare Heyeti, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından tevdi olunan mevzular]
iuceliyerek mütalâa ve tekliflerini bildirir. Bu maksatla azalar arasında ihtisas
komiteleri kurabileceği gibi muayyen meseleler hakkında fikir ve mütalâalarını
bildirmek üzere hariçten de mütehassıslar pelbedebilir.
MADDE 6. — Genel Sekreterliğin vazjfe ve salâhiyetleri Atom Enerjisi Ko
misyonunun mütalâası alınmak suretiyle İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur.
Genel Sekreterin tâvini 365ü savdı Kanunun/) nci maddesi hükümlerine tâbi
dir.
'
'
MADDE 7. — Atom Enerjisi Komisyonu ile İstişare Heyeti azalarına beher
toplantı için lera Vekilleri Heyetince tesbit olunacak miktarda tazminat ve top
landığı mahal haricinden gelecek olanlara 6245 sayılı Kanun mucibince harcırah
verilir. Komisyon ve heyet azalarından memur olanların kendi kanunlarına göre
almakta oldukları tazminat ve tahsisatlara halel gelmez.
MADDE 8. -^ Bu kanunun tatbik suretini ve Atom Enerjisi Komisyonu ile
İstişare Heyetinin çalışma zaman ve şekillerini göstermek üzere bir nizamname
yapılır.
MADDE 9. — Atom Enerjisi Komisyonu Genel 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 hiz
metliler kadrolaıı da 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Başvekâlet kısmına ilâve olunmuştur.
MUVAKKAT MADDE 1. — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa
bağh ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik (3) sayılı cetvelde yazdı tertiple
ri arasında (7 640) liralık münakale yapılmıştır.
. MUVAKKAT MADDE 2. — 1956 m«lî yılı' Muvazenei Umumi ve Kanununa
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmının 748 nci (Yatırımlar için
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüsüne) faslından (3 600) lira
tenzil edilerek ay m. kanuna bağh (Â/l) işaretli cetvelin Başvekâlet kısmında
(Atom Enerjisi Komisyonu azaları tazminatları) adiyle yeniden açılan 408 nci fas
la fevkalâde tahsisat olarak aktarılmıştır.
MADDE 10. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
1 Eylül 1956
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[1] «AYILI CETVEL
D.

Memuriyetin tıev'i

4 . IX . 1956

Aded Maaş

2 Atom Enerjisi Komisyonu Ge
nel Sekreteri
3 . Mütercim
•i Raportör
.
7 Büro Şefi

1
.1
1
.1

12-5
100
!)0
fi()

[2] SAYILI CETVEL
<!

Memuriyetin uev'i

Aded Ücret

4 Daktilo (A. E. Komisyonu)
(i Hademe » »'
»
Hademe >> »
»

]
2
1

300
175
130

[3] SAYILI CETVEL
(1

1.

M.

Tahsisatın nev'i

748

Maliye Vekâleti
Yatırımlar için Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlüğüne

202

Hizmetliler ücreti

209

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve
39 ncu maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak
ödemeler

Dügülen
Lira

Eklenen
Lira

7 640

Başvekâlet

307

Harcırahlar.
20 Muvakkat vazife harcırahı

5 600

240

1 800
7 640

Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
• 28 . VIII . 1956 ve 1/500
Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine,
dair Siyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih
ve numarası
; l . IX . 1956 ve -i/376
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların- Cilt Sayfa
cilt ve sayfa numaraları
: 13 53,316,373:376,750:753,753,755,761:764
[tnikat : 91, 100 — 290 sıra sayılı matbua 91 nci İnikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]

