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CUMHURİYET SENATOSU

S. Sayısı :
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Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak ödemeler hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve
Bütçe ve P l â n komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kuru
lan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1 / 4 8 8 ; Cumhuriyet
Senatosu 1 / 1 2 6 2 )
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 385)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı: 3840

5 . 8 . 1971

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 4 . 8 . 1971 tarihli 142 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oyla kabul edilen, Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak ödemeler hakkında
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
S. Osman Av et
Millet Meclisi Başkanı
Not: Bu tasarı 9 . 6 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 4 . 8 . 1971 tarihli 142 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 385)

Geçici Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/1262
Karar No. : 1

17 . 8 . 1971
Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisinin 4 . 8 . 1971 tarihli 142 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oyla kaibul edilen, Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak ödemeler hakkında
kanun tasarısı, Komisyonumuzun 12 . 8 . 1971 ve 17 . 8 . 1971 tarihli birleşleriminde, İmar ve İs
kân Balkanı Selâhattin Babüroğlu ile Maliye Bakanlığının temsilcilerinin de iştirakleriyle görü
şüldü.
Komisyonumuz, Hükümet temsilcilerinden konuyu aydınlatıcı bilgiler aldıktan sonra ve gerek
çesinde belirtilen esasları benimsiyerek kanun tasarısının tümünü kabul etmiştir.
Maddelere geçildikten sionra, Millet Meclisinde, gelen metnin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen ka
bul edilmiş; ve fakat, 657 ve 1327 sayılı kanunların getirmiş olduğu yeni personel rejimine aykı
rı bir durumu yaratmamak düşüncesiyle, Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonu tarafından
metne ilâve edilmiş olan geçici maddeyi benimsiyerek, Millet Meclisi Genel Kurulunca metinden
çıkarılan bu geçici maddenin tekrar tasarıya ithal edilmesine karar vermiştir.
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Yürürlük maddeleri olan 4 ve 5 nci maddeler de aynen kabul edilmiştir.
Tasarının âcil ihtiyaçları karşılıyacağı göz önünde tutularak öncelik ve ivedilikle Genel Kurul
da görüşülmesi kararlaştırılmıştır.
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Aydın
î. C. Ege

Sözcü
Trabzon
A. Ş. Ağanoğlu

Kâtip
Erzurum
8. Hatunoğlu

Gümüşane
A. Cilâra

Kars
M. Hazer
İmzada bulunmadı

Kocaeli
H. İsmen
İmzada bulunmadı

Uşak
Muhalifim söz hakkım
mahfuzdur.
M. F. Atayurt
0.

Manisa
Karaosmanoğlu

Kayseri
S. Turan

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ
METİN
Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele yapı
Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak
lacak ödemeler hakkında kanun tasarısı
ödemeler hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul et
MADDE 1. — Âfet bölgelerinde imar ve
tiği 1 nci madde aynen kabul edilmiştir.
iskân Bakanlığınca kurulan ve bu Bakanlığın
koordinatörlüğündeki özel âfet örgütlerinde fi
ilen çalışan kamu personeline, bu bölgelerde ça
lıştıkları sürece, bağlı oldukları kuruluşlardan
aldıkları maaş veya aylık ücretlerinin veya yev
miyelerinin 30 günlük brüt tutarlarının % 100 ü
ne kadar imar ve iskân Bakanlığı Bütçesinin
ilgili tertiplerinden veya âfetler fonundan veya
özel olarak teşkil edilen âfetle ilgili diğer fon
lardan ödeme yapmaya imar ve iskân Bakanı
yetkilidir.
MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN

Bu ödemenin süresi Bakanlar Kurulunca tesbit ve gerektiğinde uzatılabilir.
MADDE 2. — Afet bölgelerimde, gerektiğin
de hariçten eleman alınıp çalıştırılmasını sağ
lamak üzere Genel Kadro Kanunu ile Bakanlar
Kurulu emrine verilen torba kadrolardan yeteri
kadarı, İmar ve iskân Bakanlığının teklifi ve
Bakanlar Kurulu kararı ile, belirli bir sure
için, adı geçen Bakanlık emrine verilir.

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 2 nci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kânun gereğince yapılan
ödemelerden yararlananlara 6245 sayılı Harcı
rah Kanununa göre ikamet gündeliği ve her ne
ad altında olursa olsun başkaca bir yan ödeme
yapılamaz.

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir.

Cumlhuriyet ISenaltfosu

(S. Sayısı : 1656)

— 3

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin'

(Gfeçici koinıasyonım kaıbu! ettiği metin)
GEÇİCİ MADDE — 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu gereğince verilecek yan ödeme
ler tatbik mevkiine girince bu kanun hüküm
leri yürürlükten kalkar.

MADDE 4. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 gü
nünden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 5 nci madde aynen kabul edilmiştir.

yürütür.

CuanOnLriyet Senatosu

(S. Sayısı : 1656)

