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M A D D E 1. — 3268 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştMImlştir,
Amaç
Madde 1. — Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında müessiriyeti artırmak ve kamu hiz
metlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla bunların ida
rî, malî, sosyal haklarında iyileştirmeler yapmak; kamu kurum ve kuruluşlarının (Cumhurbaşkanlığı Dairesi,
Yasama Organı İdarî Kuruluşları, Genelkurmay Başkanhğı, Millî Savunma Bakanlığı, Yargı Kuruluşları, Sayış
tay ve Üniversiteler hariç) kuruluş, görev ve yetkilerine dair konularda aynı amaçla aşağıda belirtilen çer
çeve dahilinde düzenlemelerde bulunmak için Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma
yetkisi verilmiştir.
MADDE 2. — 3268 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kapsam
Madde 2. — Bu Yetki Kanununa göre çıkartılacak Kanun Hükmünde Kararnameler;
A. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlarla diğer kamu görevlilerinin idari, malî ve sosyal
haklarına ilişkin olarak;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kamaranda,
b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Karımanda,
c) 2424 sayılı Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Taansinat Kanununda,
d) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda,
e) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda,
f) 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38 inci maddesinde,
g) 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 22 nci maddesinde,
h) 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanununun 42 nci maddesinde,
i) 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 80 inci maddesinde,
j) 357 saydı Askerî Hâkimler Kanununun 18 inci maddesinde,
k) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede,
i) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede,
m) Diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin Devlet memurları ile diğer kamu görevlileri
nin idarî, malî ve sosyal hakları ile ilgili hükümlerinde,
B. Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin olarak;
a) Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasında bölünüşüne, hangi anahizmet kuruluşlarının hangi bakanlık
lara bağlanacağına, bağlı veya ilgili kuruluşlar kurulmasına, mevcut kurum ve kuruluş laruı birleştirilmesine
veya kaldırılmasına, bakanlıkların taşrada ve yurt dışında teşkilat kurmasına; kurulması, muhafazası, birleş
tirilmesi veya yeniden düzenlenmesi öngörülen kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş biçimlerine, hukukî
yapılarına, hangi anahizmet birimlerinden oluşacağına, birimler arasındaki hiyerarşik ilişkilere, bütün kuru
luşlarda benzer hizmet yapan birimlerin görev, yetki ve yükümlülüklerine ait genel esaslarda,
b)

Bu esaslara uygun olarak, kurum ve kuruluslarn görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenme

sine ilişkin bükümlerinde,
Yapılacak yeni düzenleme ve değişiklikleri kapsar.
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MADDE 3. — 3268 sayın Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İlkeler
Madde 3J — Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken;
a) Kamu hizmetlerinin verimli ve müessir bir şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve sosyal du
rumunu dikkate alarak yeterli ve adil bir ücret seviyesini sağlamayı; memurlar ve diğer kamu görevlileri
nin idarî, malî ve sosyal haklarında hizmetin özellik ve gereklerine uygun iyileştirmeler yapmayı,
b) Başbakanlık, Bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar eliyle, genel idare esaslarına göre yürütülmesi
gereken kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasını; bir hizmetin tek kuruluş veya bi
rim tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın önlenmesini,
c) Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarının, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar
sakh kalmak kaydı ile, hiyerarşik bağlılık, unvan ve rütbe standardizasyonu sağlanacak şekilde düzenlen
mesini.,
d) Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kuruluş ve teşkilatlanmasında, hizmetin gerekliliği, ülke ekonomisine
yararlık, verimlilik ve kârlılık esaslarını,
Göz önünde bulundurur.
MADDE 4. — 3268 sayılı Kanunun süresi 31.12.1988 tarihine kadör uzatılmıştır.
GEÇİCİ MADDE. — Bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler uyarınca ya
pılacak olan yeni düzenlemeler sebebiyle kadro unvan ve derecesi değişen görevlilerin eski kadrolarına ait
aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat haklan yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı
olarak sakh tutulur.
Yürürlük
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
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I - Gerekçeli 541 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyüt Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/827.

