Dönem

:1

Toplantı : 6

Ö /TT

CUMHURİYET

SENATOSU S. Sayısı : 3 4 /

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek ve
rilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi
1/337; Cumhuriyet Senatosu 1/756)
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 241)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 3866/22443 - 1/337

5 . 6 . 1967

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 1 . 6 . 1967 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy ile kabul edilen, Tanım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek verilme
sine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
F. Bozbeyli
Millet Meclisi Başkanı
Not : Bu tasarı 6 . 3 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komusyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22, 29. 5 ve 1 . 6 . 1967 tarihli 105, 109 ve 111 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 241)

Geçici Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/756
Karar No. : 2

13 . 6 . 1967

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinim 1 . 6 . 1967 t a r i h i 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle göımşütereik
işiari oy ile ıkabul edilen, Tanım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veffceriner hekimlere ödenek veril
mesine dair kanun tasarısı, Komisyonumuza havale buyurfulmalklıa ilgili Balkanlık
temsilcileri
nin de iştirakiyle tetkik ve müaalkore edildi.
Tasarı gereikçesinde belirttilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler Komisyonumuzca da
uygun görüldüğünden mezkûr kanun tasarısı Milleıt Meclisi Genel Kurulunca kaibnıl edilen şeMi
ile aynen kabul edilmiştir.
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle G-enel Kurulun tasvibine arz edilmlek üzere
Yülksdk Başkanlığa sunulur.
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ
METİN

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner
hekimlere ödenek verilmesine dair Kanun
tasarısı

Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışan veteriner
hekimlere ödenek verilmesine dair kanun
tasarısı

MADDE 1. — Tarım Bakanlığı teşkilât ve
müesseselerinde çalışan veteriner hekimlere,
hizmet yerlerinin coğrafi, ekonomik ve sosyal
özelliklerinle göre Bakanlar Kurulunca kabul
olıunacalk esaslar dâhilinde her ay maaşların
dan ayrı olacak 1 000 liraya kadar ödenek ve
rilir.
Belediye ve özel idarelerde, Tarım Bakan
lığı vazife ve teşkilâtına ait 3203 sayılı Kanu
nun 19 ve 20 nci maddelerine göre istihdam
edilen veteriner hekimler de, maaş almakta ol
dukları özel idare ve belediye bütçelerinde
rtıahsisat konulmuş bulunduğu takdirde, işbu
kanıunla derpiş edilen ödenekten istifade eder
ler.

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir.

MA.DDE 2. — Birinci maddede yazılı öde
neğe halk kazanabilmek için, mezkûr maddede
sözü geçen yer ve görevlerde fidlen çalışmak
şarttır. 788 ve 657 sayılı kanunların hükümle
rime göre verilen izinleri kullananlar ve yurt
içinde geçici görevle başka tarafa gönderilen
ler ile görevleri ieabı ayrılanlar dışında her
ne suret ve sebeple olursa olsun görevleri ba
şında bulunımıyamlana, görevlerinden ayrı bu
lundukları sürece ödenekleri verilmez.

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir.

Hajst'alıik sebebiyle işbaşına gele'miyenlerin
bu yüzden ayrıldıkları günlerin bir yılda, top
lamı 60 günü geçmemek üzere ödenekleri veri
lir.
Bu ödeneğin verilmesi ek görev maaşı, üc
ret veya tazminatlariyle vekâlet
maaş veya
ücretlerinin ödenmesine engel teşkil etmez,
Ancak uhdesinde binden fazla, görev bulu
nanlar yalnız aslî görevlerinden dolayı ödene
ğe müstahak olurlar. Ek görev veya. vekâlet
grevlerinden dolayı ödenek allamazlar.
MADDE 3. — Birinci maddede yazılı öde
nekler aybaşlarında ve aylıklarla birlikte öde
nir,

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 neü madde aynen kabul edilmiştir.

Bu ödemeğe halk veren bir göreve tâyin edi
lenlerin ödemekleri göreve başlayış tarihlerini
takibedm aybaşından verilmeye başlanır ve bu
C. Senatosu
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Millet Meclisinin kabul ettiği 'metin

Komisyonun kabul ettiği

metin

görevden ayrılanların ay sonuna kadar olan is
tihkakları geri alınmaz. îkinci madde hüküm
lerine göre ödeneklerinin kesilmesi gerekenle
rin ödeneklerinin kesilmesinde ve görevlerime
dömneleri üzerine teıkrar ödemeye "başlanma
sında yukarıdaki hükümler uygulanır.
Ödeneğin verilmesinde 7244 sayılı Kanunun1
3 ncü maddesi hükmü siaklıdır.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihimde
yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanunun hükiianlıerM Ma
liye ve Tarım Bakanları yürütür.

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir.
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