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Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek verilmesine dair
Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 26 . 6 . 1967 - Sayı : 12631)
No.
883

.

Kabul tarihi
15 . 6 . 1967

MADDE 1. — Tarım Bakanlığı teşkilât ve müesseselerinde çahşan veteriner hekimlere, hizmet
yerlerinin coğrafi, ekonomik ve sosyal özelliklerine göre Bakanlar Kurulunca kabul olunacak esas
lar dâhilinde her ay maaşlarından ayrı olarak 1 000 liraya kadar ödenek verilir.
Belediye ve özel idarelerde, Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilâtına ait 3203 sayılı Kanunun 19
ve 20 nci maddelerine göre istihdam edilen veteriner hekimler de, maaş almakta oldukları özel
idare ve belediye bütçelerinde tahsisat konulmuş bulunduğu takdirde, işbu kanunla derpiş edilen
ödenekten istifade ederler.
MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödeneğe hak kazanabilmek için, mezkûr maddede sözü
geçen yer ve görevlerde fiilen çalışmak şarttır. 788 ve 657 sayılı kanunların hükümlerine göre
verilen izinleri kullananlar ve yurt içinde geçici görevle başka tarafa gönderilenler ile görevleri
icabı ayrılanlar dışında her ne suret ve sebeple olursa olsun görevleri başında bulunmıyanlara,
görevlerinden ayrı bulundukları sürece ödenekleri verilmez.
Hastalık sebebiyle işbaşına gelemiyenlerin bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda toplamı
60 günü geçmemek üzere ödenekleri verilir
Bu ödeneğin verilmesi ek görev maaşı, ücret veya tazminatlarile vekâlet maaş veya ücretleri
nin ödenmesine enıreî teşkil etmez.
Ancak uhdesinde birden fasla p-örev bulunanlar yalnız aslî görevlerinden dolayı ödeneğe müs
tahak olurlar. Ek görev veya vekâlet görevlerinden dolayı ödenek alamazlar.
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı ödenekler aybaşlarında ve aylıklarla birlikte ödenir.
Bu ödeneğe hak veren bir göreve tâyin edilenlerin ödenekleri göreve başlayış tarihlerini takibe
den aybaşından verilmeye başlanır ve bu görevden ayrılanların ay sonuna kadar olan istihkak
ları geri alınmaz. İkinci madde hükümlerine göre ödeneklerinin kesilmesi gerekenlerin ödenek
lerinin kesilmesinde ve görevlerine dönmeleri üzerine tekrar ödemeye başlanmasında yukardaki
hükümler uygulanır.
ö d e n e n verilmesinde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü saklıdır.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Tarım Bakanları yürütür.
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BU 'KANUNA AİT TUTANAKLAR

Millet Meclisi
Cilt Birleşim Sayfa

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim Sayfa

15
16
17

40

68
90
105
109
111

2
327
320
430:441
511:519

66
69

391
474,479:493

I - Gerekçeli 241 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 105 nci Birleşimine, 947 S. Sayılı basma
yazı Cumhuriyet Senatosunun 69 ncu Birleşim tutanağına bağlıdır.
I I - Bu kanunu; Millet Meclisi Tarım ve Plân komisyonlarından kurulan Geçici, Cumhuriyet Se
natosu Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonlarından kurulan Geçici komisyonları görüşmüştür.

