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Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde
Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu
Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu Tasarısı ile
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1017)

Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Anayasa Komisyonuna, esas olarak da Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmiştir.
T.C.

Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-334/1130

28/3/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2011 tarihinde kararlaştırılan “Kamu
Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu
Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda
Yetki Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
GENEL GEREKÇE

58 inci, 59 uncu ve 60 ıncı Hükümetler döneminde, ekonomiden sosyal politikalara, sağlıktan
eğitime, temel hak ve özgürlüklerden yargı sistemine, yerel yönetimlerden çevreye, toplu konuttan
ulaşıma, sosyal güvenlik sisteminden yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesine
kadar çok geniş bir alanda, birçok önemli reform, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yoğun çalışmaları
sonucu başarı ile gerçekleşmiş; Hükümet programlarında vurgulanan hususlarda önemli mesafeler
alınmış; herkesin geleceğe güvenle baktığı, demokrasimizin güçlendiği ve ülkemizin itibarının arttığı
bir dönem yaşanmıştır.
Bununla birlikte; tüm çalışmalara rağmen, yürürlüğe konulan düzenlemeler kamu yönetimini,
hantal yapısından kurtarabilmek için yeterli olmamış, ihtiyaç duyulan düzenlemelerin bir kısmı
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yoğun gündemi nedeniyle yasalaştırılamamıştır.
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Bilindiği gibi; Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel seçimlerin yenilenmesine ve seçimin
12/6/2011 tarihinde yapılmasına ilişkin 3/3/2011 tarihli ve 987 sayılı Kararı, 4/3/2011 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanmış olup, anılan Karar gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara
verecektir. Seçim takvimi, genel seçim sonrası yeni seçilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyelerinin çalışmalarına başlamasının çalışmaya ara verme nedeniyle Ekim ayını bulabilecek olması
ve Ekim ayından itibaren başlanacak olan bütçe görüşmeleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet
Meclisinin uzun bir süre yasama faaliyetlerine yeterli zaman ayıramayacağı kuvvetle muhtemeldir.

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, çok sayıda kanun değişikliği gerektiren, kamu hizmetlerinin
düzenli, hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesine yönelik düzenlemelerin ivedi olarak yürürlüğe
konulması mümkün görünmemektedir. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ile
komisyonlarında görüşülmeyi bekleyen kanun tasarısı ve teklifi sayısı dikkate alındığında, kanun
hükmünde kararname çıkarma yoluna başvurulmasının kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmaktadır.
Belirtilen nedenlerle, ivedi olarak yapılması gereken bazı düzenlemelerin kanun hükmünde
kararnameler çıkarılması yoluyla gerçekleştirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Tasarıyla, kanun hükmünde kararname çıkarma süresi altı ayla sınırlanmakta ve Anayasa
Mahkemesince belirlenen ölçütlere uygun olarak kısa bir süre içinde ve sınırlı bir konuda kanun
hükmünde kararnameler çıkarılması öngörülmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Kanunun amacını ve kapsamını belirleyen bu maddede, kamu hizmetlerinin düzenli,
hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki
dağılımının yeniden belirlenmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler,
sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere, bunların
atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme
usûl ve esaslarına ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmektedir.

Madde 2- Madde ile kanun hükmünde kararnamelerin hazırlanması sırasında gözönünde
bulundurulacak ilkeler belirlenmektedir.

Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin süresi altı ay olarak belirlenmekte ve yetki süresi içinde
Bakanlar Kurulunun birden fazla kanun hükmünde kararname çıkartabileceği açıklanmaktadır.
Madde 3- Yürürlük maddesidir.

Madde 4- Yürütme maddesidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No.: 1/1017
Karar No.: 36

04/04/2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bakanlar Kurulunca 28/3/2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve
Başkanlıkça aynı gün tali komisyon olarak Anayasa Komisyona, esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilen (1/1017) esas numaralı “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve
Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev
ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu Tasarısı”, Komisyonumuzun
2/4/2011 tarihinde yaptığı 31 inci Birleşiminde, Hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı ve Devlet
Bakanı Cemil ÇİÇEK ile Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.
Bilindiği gibi, 23 üncü yasama döneminde ekonomik ve sosyal politikalardan yargı sistemlerine,
yerel yönetimlerden sosyal güvenlik sistemine kadar birçok alanda kapsamlı değişiklikler içeren
düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasalaştırılmıştır. Yapılan bu kapsamlı
düzenlemelere rağmen, hâlihazırda Hükümet programında yer almakla birlikte henüz
yasalaştırılamayan birçok önemli konu bulunmaktadır. Kamu düzeninin etkin işleyişi açısından
ihtiyaç duyulan bu konuların kısa süre içerisinde yasalaştırılması önem arz etmektedir. Ancak,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen genel seçimlerin yenilenmesi ve seçimin 12/6/2011
tarihinde yapılmasına ilişkin 3/3/2011 tarihli ve 987 sayılı karar uyarınca, Haziran ayında yapılacak
genel seçimlerin ardından 23. Dönem yasama çalışmaları sona erecektir. Seçim takvimi uyarınca;
genel seçim sonrasında göreve başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama
faaliyetlerine katılmaları birkaç ayı bulabileceğinden, kamu hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde
yerine getirilmesine yönelik ve çok sayıda kanunda değişiklik gerektiren düzenlemelerin kısa sürede
kanunlaştırılmasının mümkün olamayacağı anlaşılmaktadır.
Bu durumda yasalaştırılıp yürürlüğe konulmasına acil ihtiyaç duyulan bazı düzenlemelerin
Bakanlar Kuruluna verilecek bir yetki çerçevesinde kanun hükmünde kararname çıkarılması yoluyla
gerçekleştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; kamu hizmetlerinde düzenlilik, etkililik ve verimlilik
sağlanması ve kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliğin artırılması amacıyla mevcut bakanlıkların
birleştirilmesine, kaldırılmasına veya yeni bakanlıklar kurulmasına ve bunların bağlı, ilgili ve ilişkili
kuruluşları arasındaki hiyerarşik ilişkinin yeniden belirlenmesine; mevcut, birleştirilen veya yeni
kurulacak bakanlıkların görev ve yetkileri ile taşra ve yurtdışı teşkilatlarının düzenlenmesine ve
bakanlıklarda ve bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memur,
işçi ve sözleşmeli personelin atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, yükselme, görevden alınma ve
emekliye sevk edilme usul ve esaslarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu, bu konularla ilgili olarak
6 ay süreyle ve bu süre içerisinde birden fazla kararname çıkarılabilecek şekilde Bakanlar Kuruluna
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin verilmesinin ve bu yetki kullanılırken Bakanlar
Kurulu tarafından uyulacak ilkelerin belirlenmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Komisyonumuzda (1/1017) esas numaralı Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;

• Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin Anayasanın 91 inci maddesinde düzenlendiği,
Anayasada yer alan bu yetkiye Hükümetlerin 1971 yılından bu yana zaman zaman başvurduğu ve
alınan yetkiler çerçevesinde bir çok kanun hükmünde kararnamenin çıkarıldığı; bu anlamda kanun
hükmünde kararname çıkarmanın yeni bir uygulama olmadığı, Tasarının Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulması noktasında Anayasada öngörülen şartları taşıdığı,

• Tasarının “ilkeler ve yetki süresi” başlıklı 2 nci maddesi ile dört adet yeni bakanlık
kurulmasının öngörüldüğü, kurulması planlanan bu bakanlıkların sosyal güvenliğe, ekonomiye, iç ve
dış ticaret ile gençlik ve spora yönelik faaliyetlerin daha etkin yürütülmesinden sorumlu olacağının
anlaşıldığı ve bu faaliyet alanlarıyla ilgili yeni bakanlıklar oluşturulmasının olumlu karşılandığı,

• 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerin ardından Türkiye Büyük Millet
Meclisinin yeniden teşkili ve Hükümetin kurulması çalışmalarının yanı sıra Ekim ayında başlayacak
bütçe süreci de dikkate alındığında Türkiye Büyük Millet Meclisinin belirli bir süre için yasama
faaliyetlerinde bulunamayacağının kuvvetle muhtemel olduğu; bu nedenle kamu hizmetlerinin etkin
işleyişi açısından aciliyeti olan konuların Hükümete verilecek bir yetki çerçevesinde çıkarılacak
kanun hükmünde kararnamelerle gerçekleştirilmesinin kamu yönetimimizde etkinlik ve verimliliğin
artırılmasına katkı sağlayacağı,
• Tasarının, Meclis Başkanlığı tarafından esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna; tali
komisyon olarak da Anayasa Komisyonuna havale edildiğinin anlaşıldığı, Anayasanın 91 inci
maddesinde ise yetki kanunlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları ve Genel Kurulunda
öncelikle ve ivedilikle görüşüleceğinin hükme bağlandığı; dolayısıyla Tasarının Anayasanın bu amir
hükmünün bir gereği olarak, Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonundan önce Anayasa Komisyonunca
görüşülmesi gerektiği; böylece Anayasa Komisyonunun Tasarı üzerindeki görüş ve önerilerinin Plan
ve Bütçe Komisyonunca da değerlendirilmesine imkan sağlanmış olacağı,

• Tasarıda teknik olarak her ne kadar yetki kanunlarında bulunması gereken; “amaç, kapsam,
ilke, kullanma süresi ve bu süre içerisinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağına”
ilişkin esaslara yer verilmiş olunsa da, Tasarının gerekçesinde, Tasarıda öngörülen yetki ihtiyacının,
genel seçimler dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına bir süre ara verilecek
olunmasından kaynaklandığının belirtildiği; halbuki Anayasa Mahkemesinin yetki kanunlarıyla ilgili
olarak verdiği kararlara bakıldığında, üzerinde durulan ortak hususun ivedilik şartı olduğu da dikkate
alındığında Tasarının Anayasa Mahkemesince yetki kanunlarında bulunması öngörülen ivedilik
şartını taşımadığı,

• Geniş kapsamlı bir yetki talebini içeren kanun tasarısının hazırlık aşamasında, yetki kanunu
kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının büyük
bir önem arz ettiği, hâlbuki Tasarının gerekçesinde bu konuya ilişkin bir bilgiye yer verilmediği,
şayet Tasarı kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve değerlendirmelerinin alınmamış
olması durumu söz konusu ise, bunun Tasarı açısından büyük bir eksiklik oluşturacağı,

• Tasarının kapsam maddesinde, yetki çerçevesinde değişiklik yapılacak kanun ve kanun
hükmünde kararnamelerin tek tek sayıldığı; kapsam maddesinde sayılan kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerin yanı sıra ayrıca “diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameler” şeklinde bir hükme
yer verilmekle, Tasarıda öngörülen yetki sınırlarının genişletildiği, bu durumun Anayasaya aykırılık
teşkil ettiği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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• Tasarıda özellikle kamu personeline ilişkin konulardaki yetkinin çerçevesinin tereddüte yer
bırakmayacak şekilde belirlenmesinde fayda bulunduğu; ayrıca verilecek yetki kapsamında yapılacak
düzenlemelerin bakanlıkların teşkilatlanması gibi geniş kapsamlı ve zaman alıcı hususları içermesi
nedeniyle Tasarıda öngörülen altı aylık sürenin uygulamada yeterli olamayabileceği,
• Hükümete kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanıyan yetki kanunlarının genellikle
ekonomik kriz ve doğal afetler gibi olağan üstü dönemlerde gündeme geldiği, halbuki içinde
bulunduğumuz dönem itibariyle böyle bir yetki kanunu çıkarılmasını gerektirecek olağanüstü
koşulların söz konusu olmadığı, bu nedenle böyle bir tasarıya da ihtiyaç bulunmadığı,

• Genel seçimlerin hemen öncesinde bu kadar kapsamlı bir yetki kanununun çıkarılmasının,
seçim sonrasında ortaya çıkacak sonuçlara göre kurulacak yeni Hükümetin politikalarına uygun
düşmeyebileceği, bu nedenle seçim öncesinde böyle bir yetki kanunu tasarısının gündeme
getirilmesinin uygun bulunmadığı,

• Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
teşkilatlarının idari sistemimiz içinde farklı bir konumu bulunduğu; bu nedenle Anayasa hükümleri
de dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreterliği teşkilat kanunlarını Tasarı kapsamı dışında bırakan bir hükmün Tasarı metnine ilave
edilmesi gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı
açıklamalarda;

• Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine ilişkin sınırların Anayasa ile belirlendiği,
Anayasada sayılan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler dışında kalan bütün
konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin verilebileceği, Tasarıda Hükümetin talep
ettiği yetkinin sınırlarının açıkça belirtildiği, bu anlamda Anayasaya bir aykırılığın söz konusu
olmadığı,

• Hükümete verilecek kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin Anayasanın 7 nci maddesi
ile düzenlenen yasama yetkisinin devri anlamına gelmediği, 1971 yılından bu yana farklı tarihlerde
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 adet kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin
verilmesini ve 7 adet de yetki süresinin uzatılmasını temin eden toplam 36 yetki kanununun kabul
edildiği; söz konusu yetki kanunları kapsamında 522 adet kanun hükmünde kararnamenin çıkarıldığı;
bu uygulamanın Almanya, İtalya, Fransa ve İsveç gibi birçok ülkede de var olduğu; kaldı ki
Hükümete kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmekle birlikte yetki kanunlarına
istinaden Hükümet tarafından çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerin aynı gün Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulmasının Anayasanın 91 inci maddesinin amir bir hükmü olduğu,

• Yetki kanunu kapsamına giren hususların bir kısmının 23 üncü Yasama Döneminde
gerçekleştirildiği; ancak bakanlıkların teşkilat ve görev yapılarının yeniden düzenlenmesini içeren
kapsamlı düzenlemelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yoğun gündemi nedeniyle halihazırda
gerçekleştirilemediği; Tasarının esas olarak bu amaca yönelik olduğu; ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilat kanunlarının Tasarının
kapsamı dışında bulunduğu, Tasarının esas itibariyle mevcut bakanlıkların birleştirilmesine,
kaldırılmasına veya yeni bakanlıklar kurulmasına ve bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları
arasındaki hiyerarşik ilişkinin yeniden belirlenmesine ilişkin olduğu, şayet bu konuda bir tereddüt
hasıl olacak ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreterliği teşkilat kanunlarını yetki kapsamı dışında olduğunu açıkça ifade eden bir hükmün Tasarı
metnine ilave edilebileceği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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• Bilindiği üzere 58, 59 ve 60 ıncı Hükümetler döneminde kanun hükmünde kararname çıkarma
yetkisi veren yetki kanunlarına ihtiyaç hissedilmediği, ancak bu dönemde Türkiye Büyük Millet
Meclisinin yoğun gündemi ve yaklaşan genel seçimler de dikkate alındığında, yetki kanunu
çerçevesinde öngörülen düzenlemelerin ayrı ayrı kanunlar şeklinde çıkarılmasının uygulamada
mümkün olamayacağının açıkça anlaşılması ve kamu yönetiminin daha etkili ve verimli işlemesine
duyulan acil ihtiyaç nedeniyle böyle bir yetki tasarısının gündeme getirildiği,

• Her ne kadar Tasarısının gerekçesinde yer verilmemiş olunsa da, Tasarının hazırlık aşamasında
çok sayıdaki kamu kurum ve kuruluşu ile birlikte akademik çevrelerin ve sivil toplum kuruluşlarının
da görüş ve değerlendirmelerinin alındığı,

• Tasarının amaç ve kapsam başlıklı 1 inci maddesi ile ilkeler ve yetki süresi başlıklı 2 nci
maddesinde yetki sınırlarının açıkça çizildiği, Hükümetin temel olarak mevcut bakanlıkların
birleştirilmesi, kaldırılması ve yeni bakanlıkların kurulmasını teminen kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisine ihtiyaç duyduğu; ancak bakanlıkların teşkilat yapısında gerçekleştirilecek
değişikliklerin doğal olarak bakanlıkların personelini de ilgilendireceği, bu nedenle personele ilişkin
hükümlerin de yetki kapsamına dahil edildiği, iddia edildiğinin aksine personele ilişkin hükümlerde
keyfi uygulamaların söz konusu olamayacağı,
• İdari sistemimizde kamu hizmetlerinde sürekliliğin esas olduğu ve yeni Hükümet işbaşına
gelinceye kadar mevcut Hükümetin görev ve yetkilerinin devam edeceği dikkate alındığında; bu
yetki kanununa istinaden kanun hükmünde kararname çıkarılıp çıkarılmamasının ya da çıkarılan
kanun hükmünde kararnamelerin değiştirilmesinin veya yürürlükten kaldırılmasının seçim sonrası
kurulacak yeni Hükümetin takdirinde olduğu; kaldı ki önceki yıllarda da genel seçimler öncesinde
benzer yetki kanunlarının çıkarıldığı,
ifade edilmiştir.

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerin ardından Tasarı ve Gerekçesi Komisyonumuzca
da benimsenerek maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edilmiştir.
Tasarının;

• “Amaç ve kapsam” başlıklı 1 inci maddesi, kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve
esaslar çerçevesinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle,
• 2 nci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri, aynen,

kabul edilmiştir.

Tasarının maddelerinin görüşülmesinin ardından, Tasarının tümü redaksiyon yetkisiyle kabul
edilmiştir.

Ayrıca, Antalya Milletvekili Sadık BADAK; Bursa Milletvekili Sedat KIZILCIKLI ve Tokat
Milletvekili Osman DEMİR Komisyonumuzca özel sözcü olarak seçilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan

M. Mustafa Açıkalın
Sivas

Başkanvekili

Recai Berber
Manisa
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Sözcü

Hasan Fehmi Kinay
Kütahya
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Kâtip

Süreyya Sadi Bilgiç
Isparta

Üye

Üye

Necdet Ünüvar

Halil Aydoğan

Adana

Afyonkarahisar

Sadık Badak

Mehmet Günal

İsmail Özgün

Bu Raporun Sözcüsü

(Muhalefet şerhi ektedir)

Zeki Ergezen

Sedat Kızılcıklı

Üye

Antalya
Üye

Bitlis

Üye

Üye

Antalya
Üye

Balıkesir
Üye

Cahit Bağcı

Bursa

Çorum

Bu Raporun Sözcüsü

Üye

Mehmet Yüksel
Denizli
Üye

Üye

Üye

Emin Haluk Ayhan
Denizli

Necdet Budak
Edirne

(Muhalefet şerhim ektedir)
Üye

Üye

Mustafa Özyürek

Harun Öztürk

(Karşı oy yazısı ektedir)

(Karşı oy yazısı eklidir)

Bülent Baratalı

Muzaffer Baştopçu

Eyüp Ayar

Üye

Üye

İstanbul
Üye

İzmir

(Karşı oy yazımız ektedir)
Üye

Hasan Angı
Konya
Üye

Süleyman Çelebi

İzmir
Üye

Kocaeli

(Karşı oy yazısı ektedir)

Ali Er

Kadir Tıngıroğlu

Üye

Üye

Üye

Kerem Altun
Van
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Kocaeli

(Muhalefet şerhi eklidir)

Osman Demir
Bu Raporun Sözcüsü

Üye

Ferit Mevlüt Aslanoğlu

Konya

Mersin

Tokat

İzmir

Mustafa Kalaycı

Mardin
Üye

Tuğrul Yemişci

Malatya
Üye

Sinop

İlhan Evcin
Yalova
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KARÞI OY YAZISI
1. KOMÝSYONUN TOPLANTIYA ÇAÐRILMASINDAKÝ USULSÜZLÜKLER

“Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Þekilde Yürütülmesini Saðlamak Üzere Kamu
Kurum ve Kuruluþlarýnýn Teþkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine Ýliþkin Konularda Yetki
Kanunu Tasarýsý” Baþbakanlýðýn 28.3.2001 tarih ve 334/1130 sayýlý yazýsý ekinde TBMM
Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Söz konusu tasarý ayný gün esas komisyon olarak Plan ve Bütçe
Komisyonuna, tali komisyon olarak da Adalet Komisyonuna havale edilmiþtir.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 29.3.2011 tarih ve 422 sayýlý yazý ile 31.3.2011 Perþembe günü saat
10.30 da toplantýya çaðrýlmýþtýr. Komisyon toplantýsýnda, 29.3.2011 tarihli çaðrý yazýsýnda imzasý
bulunan komisyon Baþkaný sayýn Mustafa Açýkalýn’ýn ayný tarihte Türkiye’de bulunmamasý nedeniyle
bu çaðrýnýn kendisi tarafýndan imzalanmýþ olamayacaðý ve geçerli olmayan bu çaðrýya dayanýlarak
da toplantýnýn yapýlamayacaðý itirazlarý üzerine toplantý yapýlamamýþtýr. Bunun üzerine komisyon
baþkan vekili imzasýný taþýyan 31.3.2011 tarih ve 423 sayýlý yazý ile toplantýnýn 2.4.2011 Cumartesi
günü saat 10.30’a ertelendiði bildirilmiþtir. Ýçtüzüðün 26 ncý maddesi komisyonlarýn, kendi
baþkanlarýnca toplantýya çaðrýlacaðýný amir olduðu için Türkiye’ye dönen baþkan tarafýndan toplantý
çaðrýsý 1.4.2011 tarih ve 424 sayýlý yazý ile yenilenmiþtir.
Komisyonun toplantýya çaðrýlmasý ile ilgili Ýçtüzük ihlalleri AKP kadrolarýnýn yetersizliðini
açýkça ortaya koymaktadýr.

2. TALÝ KOMÝSYON OLARAK GÖREVLENDÝRÝLEN ANAYASA KOMÝSYONU
GÖRÜÞ BÝLDÝRMEKTEN KAÇINMIÞTIR
Ýçtüzüðün 20 nci maddesine göre, aralarýnda Anayasa Komisyonununda yer aldýðý 18 ihtisas
komisyonu yasama faaliyetinde görev almaktadýr.

Ýhtisas komisyonlarýna, çýkarýlacak yasalarýn Anayasa ve ülke ihtiyaçlarýna uygun olmasý
nedeniyle gereksinim duyulmuþtur.

Ýçtüzüðün 38 inci maddesi, her komisyonun, kendisine havale edilen tasarý veya tekliflerin ilk
önce Anayasa’nýn metin ve ruhuna aykýrý olup olmadýðýný tetkik etmekle yükümlü olduðunu; bir
komisyonun, bir tasarý veya teklifin Anayasa’ya aykýrý olduðunu gördüðü takdirde gerekçesini
belirterek maddelerin müzakeresine geçmeden ret edeceðini hükme baðlamaktadýr.

Komisyonumuz bu hüküm çerçevesinde Anayasa’ya aykýrýlýk olup olmadýðýný elbette
deðerlendirerek, aykýrýlýk görmediði takdirde görüþmelere devam edebilir.

Ancak, yetki tasarýsýnýn, daha önce Anayasa Mahkemesi’nce defalarca iptal edilen yetki tasarýlarý
ile benzerlik taþýdýðý ve Anayasa’ya aykýrý olduðu gerekçeleri ve örnek kararlar gösterilerek ileri
sürülmesine raðmen, komisyonun bu haklý gerekçelerimizi dikkate almamasý ve ihtisas
komisyonunun görüþlerini beklemeden görüþmeleri sürdürmesi yangýndan mal kaçýrmaya
çalýþtýklarýný göstermektedir.
Anayasa Komisyonu Baþkanýnýn kendi üyelerinin fikrini alma gereðini duymadan 31.3.2011
tarihinde komisyonumuza, tali komisyon olarak görüþ vermeyeceklerini bildirmesi de, Anayasa’ya
açýkça aykýrý olan bu tasarý hakkýnda görüþ bildirmekten kaçýndýðý anlamýna gelmektedir.

Anayasa’nýn 91 inci maddesi, yetki kanunlarý ve bunlara dayanan kanun hükmünde
kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarý ve Genel Kurulunda öncelikle ve
ivedilikle görüþüleceðini hükme baðlanmasýna raðmen, Anayasa Komisyonu, kendisine verilen söz
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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konusu görevi yerine getirmemesinin gerekçelerini mutlaka açýklamalýdýr. Plan ve Bütçe Komisyonu
Cumartesi gündem yapýp tasarýyý görüþebildiðine göre, Anayasa Komisyonu da ayný þeyi yapabilirdi.
Kendisine yapýlan havale tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde yetki tasarýsýndan daha öncelikli
ve ivedi hangi konularý görüþmek zorunda olduðu için bu yetki tasarýsýný gündeme almadýðýný TBMM
Baþkanlýðýna mutlaka açýklamalýdýr.
3. 1972 YILINDAN BERÝ HÜKÜMETLERE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
ÇIKARMA YETKÝSÝ VEREN YETKÝ KANUNLARI

Tespitlerimize göre, uzatma ve deðiþiklik yapanlar hariç olmak üzere bugüne kadar 30 adet yetki
kanunu ile Hükümetlere kanun hükmünde kararname çýkarma yetkisi verildiði görülmektedir.

Aþaðýdaki listede yetki kanunlarý ile ilgili olarak tespit edilebilen Anayasa Mahkemesi
kararlarýnýn tarih ve numarasýna da yer verilmiþtir.

Yetki kanunlarýna dayanýlarak çýkarýlmýþ kanun hükmünde kararnamelerle ilgili iptal kararlarýný
ise bu kýsa zaman içinde tespit edebilme imkanýmýz olmamýþtýr.
1972 Yýlýndan Bu Yana Yürürlüðe Konulan Yetki Kanunlarý:

1. 23.5.1972 tarih ve 1589 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu ile Ýlgili Yetki Kanunu,

2. 17.4.1975 tarih ve 1877 sayýlý Devlet Sanayi ve Ýþçi Yatýrým Bankasý Kurulmasý ile Ýlgili Yetki
Kanunu,
3. 12.5.1975 tarih ve 1909 sayýlý Deniz Hukuku ile Ýlgili Yetki Kanunu,

4. 26.9.1978 tarih ve 2171 sayýlý Kamu Yönetiminde ve Harcamalarýnda Etkinlik ve Verimliliði
Saðlamak ve Savurganlýðý Önleme Amacýyla Alýnacak Ekonomik ve Mali Önlemler Hakkýnda Yetki
Kanunu,
5. 13.1.1982 tarih ve 2578 sayýlý Ödeme Güçlüðü Ýçinde Bulunan Bankerlerin Ýþlemleri
Hakkýnda Yetki Kanunu,
6. 17.6.1982 tarih ve 2680 sayýlý Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn Kuruluþ, Görev ve Yetkilerinin
Düzenlenmesi ile Ýlgili Yetki Kanunu

7. 28.12.1982 tarih ve 2767 sayýlý Kamu Kurumu Niteliðindeki Meslek Kuruluþlarý Hakkýnda
Yetki Kanunu,

8. 2.12.1983 tarih ve 2967 sayýlý 17.6.1982 tarih ve 2680 sayýlý Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn
Kuruluþ, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile Ýlgili Yetki Kanununun 4 üncü Maddesinin
Deðiþtirilmesine Ýliþkin Kanun,

9. 5.4.1983 tarih ve 2810 sayýlý Para ve Sermaye Piyasalarýnýn Yeniden Düzenlenmesi Hakkýnda
Yetki Kanunu,
10. 25.10.1983 tarih ve 2935 sayýlý Olaðanüstü Hal Kanunu,

11. 02.02.1984 tarih ve 2977 sayýlý Ýdari Usul ve Ýþlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile Ýlgili
Yetki Kanunu,

 30.5.1985 tarih ve 3207 sayýlý 2977 sayýlý Ýdari Usul ve Ýþlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile
Ýlgili Yetki Kanununun Süresinin Uzatýlmasý Hakkýnda Kanun,

 3.6.1986 tarih ve 3296 sayýlý 2977 sayýlý Ýdari Usul ve Ýþlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile
Ýlgili Yetki Kanununun Süresinin Uzatýlmasý Hakkýnda Kanun,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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12. 24.4.1984 tarih ve 2999 sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu Görevlileri Hakkýndaki Bazý
Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Yetki Kanunu,

13. 12.3.1986 tarih ve 3268 sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu Görevlileri Hakkýndaki Bazý
Kanunlarla Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yetki Kanunu,
 9.4.1987 tarih ve 3347 sayýlý 12.3.1986 tarih ve 3268 sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu
Görevlileri Hakkýndaki Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yetki Kanunu,

 12.10.1988 tarih ve 3479 sayýlý 3268 sayýlý Kanun ile 3347 sayýlý Kanunda Deðiþiklik
Yapýlmasý, 2954 sayýlý Kanunun Bir Maddesinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun, (Anayasa
Mahkemesi Kararý: 01.02.1990 tarih ve esas sayýsý: 1988/64; karar sayýsý: 1990/2)

14. 10.6.1987 tarih ve 3378 sayýlý Doðal Gazýn Kullanýmý Hakkýnda Bazý Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Yetki Kanunu,

15. 20.10.1988 tarih ve 3481 sayýlý Ýdari Usul ve Ýþlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile Ýlgili
Yetki Kanunu, (Anayasa Mahkemesi Kararý: 06.02.1990 tarih ve esas sayýsý: 1988/62; karar sayýsý:
1990/3)
16. 1.6.1989 tarih ve 3569 sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu Görevlileri Hakkýndaki Bazý
Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yetki Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun,

17. 06.6.1991 tarih ve 3755 sayýlý Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn Görev ve Yetkileri ile
Bunlarýn Personelinin Mali ve Sosyal Haklarýnda Düzenlemeler Yapýlmasýna Dair Yetki Kanunu,
(Anayasa Mahkemesi Kararý: 12.12.1991 tarih ve esas sayýsý: 1991/27; karar sayýsý: 1991/50)

18. 24.6.1993 tarih ve 3911 sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu Görevlileri Hakkýndaki Bazý
Kanunlar ile Teþkilat Kanunlarýnda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yetki Kanunu, (Anayasa Mahkemesi
Kararý: 16.9.1993 tarih ve esas sayýsý: 1993/26; karar sayýsý: 1993/28)

19. 05.05.1994 tarih ve 3987 sayýlý Özelleþtirme Uygulamalarýnýn Düzenlenmesi ile Özelleþtirme
Sonucunda Doðabilecek Ýstihdamla Ýlgili Sorunlarýn Çözümlenmesine Ýliþkin Kanun Hükmünde
Kararnameler Çýkarýlmasý Amacýyla Yetki Verilmesine Dair Kanun, (Anayasa Mahkemesi Kararý:
7.7.1994 tarih ve esas sayýsý: 1994/49; karar sayýsý: 1994/45-2)

20. 18.5.1994 tarih ve 3990 sayılı Memurlar ve Diðer Kamu Görevlilerinin Özlük Haklarýnýn
Yeniden Düzenlenmesine, Bazý Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn Teþkilatlanmalarýna, 8.6.1949 tarihli
5434 sayýlý, 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayýlý, 12.3.1982 tarihli ve 2634 sayýlý Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çýkarýlmasý Amacýyla Yetki Verilmesine Dair
Kanun, (Anayasa Mahkemesi Kararý: 5.7.1994 tarih ve esas sayýsý: 1994/50; karar sayýsý: 1994/44-2)

21. 1.6.1994 tarih ve 3991 sayýlý Bankalar Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu ve Türk Ticaret
Kanununun Bazý Maddelerinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Yetki Kanunu, (Anayasa Mahkemesi
Kararý: 29.11.1994 tarih ve esas sayýsý: 1994/68, karar sayýsý:1994/80)

22. 16.6.1994 tarih ve 4004 sayýlý Devlet Planlama Teþkilatý ile Türk Patent Enstitüsünün
Yeniden Teþkilatlanmasýna, Kuruluþ, Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve
1164 Sayýlý Arsa Ofisi Kanunu ile 13 Aralýk 1983 Tarihli ve 178 Sayýlý, 2 Temmuz 1993 Tarihli ve
485 Sayýlý, 30.9.1983 Tarihli ve 90 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Ýliþkin Kanun Hükmünde Kararnameler Çýkarýlmasý Amacýyla Yetki Verilmesine Dair Kanun,
23. 25.1.1995 tarih ve 4066 sayýlý Kamu Personeli ile Emeklilerin Mali ve Sosyal Haklarýnda
Düzenlemeler Yapýlmasýna Dair Yetki Kanunu,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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24. 31.5.1995 tarih ve 4109 sayýlý Ýl ve Ýlçe Kurulmasýna Dair Yetki Kanunu, (Anayasa
Mahkemesi Kararý: 4.7.1995 tarih ve esas sayýsý: 1995/35; karar sayýsý: 1995/26)

25. 8.6.1995 tarih ve 4113 sayýlý Patent, Faydalý Model, Marka, Coðrafi Ýþaretler, Endüstriyel
Tasarýmlar, Yaþ Sebze ve Meyve Ticareti, Toptancý Halleri, Ticaret ve Sanayi Odalarý, Ticaret Odalarý,
Sanayi Odalarý, Deniz Ticaret Odalarý,Ticaret Borsalarý ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði,
Türkiye Turistik Otelciler ve Turizm Ýþletmecileri Birliðinin Kuruluþu, Tarým Kredi Kooperatifleri
ve Birlikleri ile Gýda Konularýnýn Düzenlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret
Kanununun Mer’iyet ve Tatbik Þekli Hakkýnda Kanun ile Sermaye Piyasasý Kanunu ve Gümrük
Kanununun Bazý Hükümlerinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yetki Kanunu, (Anayasa Mahkemesi
Kararý: 19.9.1995 tarih ve esas sayýsý:1995/44; karar sayýsý: 1995/44),
26. 31.8.1996 tarih ve 4183 sayýlý Kamu Personeli ile Emeklilerin Mali, Sosyal ve Diðer
Haklarýnda Düzenlemeler Yapýlmasýna Dair Yetki Kanunu, (Anayasa Mahkemesi Kararý: 02.10.1996
tarih ve esas sayýsý: 1996/61; karar sayýsý: 1996/35)
27. 27.8.1999 tarih ve 4452 sayýlý Doðal Afetlere Karþý Alýnacak Önlemler ve Doðal Afetler
Nedeniyle Doðan Zararlarýn Giderilmesi İçin Yapýlacak Düzenlemeler Hakkýnda Yetki Kanunu,

28. 29.6.2000 tarih ve 4588 sayýlý Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn Teþkilât, Görev ve Yetkilerine
Ýliþkin Konularla Kamu Personeli Arasýndaki Ücret Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî
Yönetiminde Disiplinin Saðlanmasý Ýçin Yapýlacak Düzenlemeler Hakkýnda Yetki Kanunu, (Anayasa
Mahkemesi Kararý: 05.10.2000 tarih ve esas sayýsý: 2000/45; karar sayýsý: 2000/27)

29. 21.12.2000 tarih ve 4615 sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu Görevlileri Hakkýndaki Bazý
Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yetki Kanunu, (Anayasa Mahkemesi Kararý: 20.03.2001
tarih ve esas sayýsý: 2001/9; karar sayýsý: 2001/56)
30. 10.4.2001 tarih ve 4639 sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu Görevlileri Hakkýndaki Bazý
Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yetki Kanunu,
4. PLAN VE BÜTÇE KOMÝSYONUNUN GÜNDEMÝNDE ÝVEDÝLÝKLE VE
ÖNCELÝKLE YASALAÞMAYI BEKLEYEN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Anayasa’nýn 91 inci maddesinde, kanun hükmünde kararnamelerin Resmî Gazetede
yayýmlandýklarý gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaklarý; yetki kanunlarý ve bunlara
dayanan kanun hükmünde kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarý ve Genel
Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüþüleceði emredilmiþ olmasýna raðmen, 23 üncü dönem sona
ererken sadece Plan ve Bütçe Komisyonun gündeminde görüþülmeyi bekleyen 209 adet kanun
hükmünde kararname bulunmaktadýr.

Bekleyenler arasýnda ilk sýrada yer alan KHK’nin komisyonumuza havale tarihi 2.6.1973’dür.
Son havale tarihi 1.10.2007’dir. Yani 22 Temmuz 2007’den sonra yenilenerek gündeme girmiþtir.
Þimdi 23 üncü dönem biterken yine kadük olacak ve 12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra tekrar
gündeme alýnacaktýr.
Anayasa hükümlerine uyulmamanýn da bir yaptýrýmý mutlaka olmalýdýr.

Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemindeki kanun hükmünde kararnameler aþaðýda
gösterilmektedir.
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5. SON OLARAK ÝPTAL EDÝLEN ÝKÝ YETKÝ KANUNU VE ÝPTAL GEREKÇELERÝ

a. 29.6.2000 tarih ve 4588 sayýlý Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn Teþkilât, Görev ve
Yetkilerine Ýliþkin Konularla Kamu Personeli Arasýndaki Ücret Dengesizliklerinin Giderilmesi
ve Kamu Malî Yönetiminde Disiplinin Saðlanmasý Ýçin Yapýlacak Düzenlemeler Hakkýnda
Yetki Kanunu,
i. Yasa Metni

“Amaç ve Kapsam

“MADDE 1.- Bu Kanunun amacý, kamu hizmetlerinin düzenli, hýzlý ve etkin bir biçimde
yürütülmesini saðlamak ve kamu malî yönetiminde disiplini temin etmek üzere; kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn (Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreterliði Teþkilât Kanunlarý ile diðer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin bu teþkilâtlarla
ilgili hükümleri hariç) teþkilât, görev ve yetkilerine, personel kanunlarý veya kendi özel kuruluþ
kanunlarý uyarýnca aylýk veya ücret alan memurlar ve diðer her türlü kamu görevlileri ile bunlarýn
emeklilerine ve kamu malî yönetimine iliþkin kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde
deðiþiklikler yapmak ve ayný konularda yeni düzenlemelerde bulunmak amacýyla Bakanlar
Kuruluna kanun hükmünde kararname çýkarma yetkisi vermektir.
Ýlkeler ve Yetki Süresi

MADDE 2.- Bakanlar Kurulu ivedi ve zorunlu hallere münhasýr olmak üzere 1 inci madde ile
verilen yetkiyi kullanýrken;

a) Kamu hizmetlerinin niteliðinin artýrýlmasýný, hýzlý ve etkin bir þekilde yürütülmesini,
vatandaþlarýn Devlete karþý olan yükümlülüklerinin daha kolay, hýzlý ve güvenilir bir biçimde yerine
getirilmesini ve vatandaþlarýn Devlete yaptýklarý baþvurularýn en kýsa sürede sonuçlandýrýlmasýný,

b) Bürokratik iþlemlerde vatandaþlarýn yükümlülüklerinin gözden geçirilmesini, gereksiz iþlem
ve yükümlülüklerin kaldýrýlmasýný, kamu harcamalarýnda israfýn önlenmesini, gerektiðinde kamu
kurumlarý ile baðlý ve ilgili kuruluþ ve kurullarýn bu amaçla yeniden teþkilâtlandýrýlmasýný,

c) Memurlar ve diðer kamu görevlileri arasýndaki ücret adaletsizliklerinin giderilmesini, eþit
iþe eþit ücret ilkesinin gerçekleþtirilmesini ve ücret sisteminin nitelikli personelin kamu kesiminde
istihdamýna olanak saðlayacak þekilde geliþtirilmesini,

d) Devletin gelir ve giderlerinde birliðin ve þeffaflýðýn saðlanmasýný ve bu suretle kamu malî
yönetiminde disiplinin temin edilmesini,
e) Uygulanmakta olan ekonomik program hedeflerinin ve bütçe dengelerinin bozulmamasýný,

f) Genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idareler ve bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar
için yapýlacak kadro ihdaslarýný, bu bent kapsamý içinde yer alan kurumlarýn ayný sayýdaki boþ
kadrolarýnýn iptali karþýlýðýnda gerçekleþtirerek, toplam kadro sayýsýnýn artýrýlmamasýný,

g) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluþlarý tanýmý içinde yer alan
mahalli idarelerin hizmetlerinde verimliliðin artýrýlmasýný ve bu amaçla gerektiðinde yeniden
teþkilâtlandýrýlmasýný,
Göz önünde bulundurur.

Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayýmýndan itibaren altý ay süre ile
geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çýkarabilir.”
Türkiye Büyük Millet Meclisi

t.durak-
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ii. Anayasa Mahkemesi’nin 05.10.2000 tarih ve 2000/45 Esas; 2000/27 Karar sayýlý Ýptal
Kararý:

ÝPTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Fazilet) Partisi TBMM Grubu Adýna Grup Baþkaný
Mehmet Recai KUTAN

“Dava dilekçesi ve ekleri, iþin esasýna iliþkin rapor, iptali istenilen Yasa kurallarýyla, dayanýlan
Anayasa kurallarý, bunlarýn gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereði
görüþülüp düþünüldü:
Yetki Yasalarýnýn ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasal Konumu

Anayasa’nýn 6. maddesinde, Türk Milleti’nin egemenliðini yetkili organlarý eliyle kullanacaðý,
7. maddesinde yasama yetkisinin Türk Milleti adýna Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin olduðu ve
devredilemeyeceði, 8. maddesinde, yürütme yetkisi ve görevinin Cumhurbaþkaný ve Bakanlar Kurulu
tarafýndan Anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirileceði; 9. maddesinde de, yargý yetkisinin
Türk Milleti adýna baðýmsýz mahkemelerce kullanýlacaðý belirtilmiþtir.
Anayasa’nýn Baþlangýç’ýnýn dördüncü paragrafýna göre, kuvvetler ayrýlýðý Devlet organlarý
arasýnda üstünlük sýralamasý anlamýna gelmeyip, belli bir devlet yetkisinin kullanýlmasýndan ibaret
ve bununla sýnýrlý bir iþbölümü ve iþbirliðidir. Üstünlük ancak Anayasa ve yasalardadýr.

Yetki Yasasý ve KHK’lerle ilgili hükümler Anayasa’nýn 87. ve 91. maddelerinde yer almaktadýr.
87. maddede, Bakanlar Kurulu’na “belli konularda” KHK çýkarma yetkisinin verilmesi TBMM’nin
görev ve yetkileri arasýnda sayýlmýþ, 91. maddede, KHK çýkarýlmasýna yetki veren yasada bulunmasý
zorunlu ögeler belirtilmiþtir. Buna göre, yetki yasasýnda, çýkarýlacak KHK’nin amacýnýn, kapsamýnýn,
ilkelerinin, kullanma süresinin ve süresi içinde birden fazla kararname çýkarýlýp çýkarýlamayacaðýnýn
belirtilmesi gerekir. Bakanlar Kurulu’na verilen yetki, yasada öngörülen konu, amaç, kapsam, ilke
ve süre ile sýnýrlý bir yetkidir. Bu durumda yetki yasasýnýn, Anayasa’nýn belirlediði ögeleri belli bir
içeriðe kavuþturarak somutlaþtýrmasý ve verilen yetkiyi açýkça belirleyerek Bakanlar Kurulu’na
çerçeve çizmesi gerekir. Ayrýca, 91. maddenin sekizinci fýkrasýnda, yetki yasalarýnýn, TBMM
komisyonlarý ve Genel Kurulu’nda öncelik ve ivedilikle görüþüleceði öngörülmüþtür. Anayasa’da
görüþülmesinde bile “öncelik ve ivedilik” aranarak KHK çýkarma yetkisi verilmesinin özel bir
yönteme baðlanmasý konunun öneminden kaynaklanmaktadýr.

Anayasa’nýn 7., 87. ve 91. maddelerinin birlikte deðerlendirilmesinden, yasama yetkisinin
genel ve asli bir yetki olmasý, TBMM’ne ait bulunmasý ve devredilememesi karþýsýnda KHK
çýkarma yetkisinin kendisine özgü ve ayrýk bir yetki olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu nedenle bu yetki,
yasama yetkisinin devri anlamýna gelecek ya da bu izlenimi verecek biçimde yaygýnlaþtýrýlýp
genelleþtirilmemelidir. KHK’ler ancak ivedilik gerektiren belli konularda, kýsa süreli yetki yasalarý
temel alýnarak etkin önlemler ve zorunlu düzenlemeler için yürürlüðe konulur. Maddenin Danýþma
Meclisi’nde görüþülmesi sýrasýnda KHK çýkarabilmesi için Hükümete yetki verilmesinin nedeni
“...çok acele hallerde Hükümetin elinde uygulanacak bir seri kural olmadýðý için, acele olarak
çýkarýlýp ve hemen olayýn üstüne gidilmesi gereken hallerde çýkarýlmasý için bu düzenleme
getirilmiþtir...” biçiminde açýklanmýþ; Anayasa Komisyonu Baþkaný’nca da “Kanun hükmünde
kararname... yasama meclisinin acil bir durumda, kanun yapmak için geçecek sürede çýkaracaðý
kanun ihtiyacý, halledilmesi gereken meseleyi çözemeyeceðine; o zaman çok geç kalýnacaðý
endiþesinden kaynaklanan bir müessesedir ve bu müessese bunun için kurulmuþtur.” denilmek
suretiyle ayný doðrultuda görüþ bildirilmiþtir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

t.durak-
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Anayasa’da kimi konularýn KHK’lerle düzenlenmesi yasaklanmaktadýr. 91. maddenin birinci
fýkrasýnda “sýkýyönetim ve olaðanüstü haller saklý kalmak üzere, Anayasa’nýn Ýkinci Kýsmý’nýn birinci
ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kiþi haklarý ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan
siyasî haklar ve ödevler...”in kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceði belirtilmiþ, 163.
maddede ise “Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede deðiþiklik yapmak yetkisi
verilemez...” denilmiþtir. Bu kurallar gereðince, TBMM, “Bakanlar Kurulu”na ancak yasak alana
girmeyen belli konularda kanun hükmünde kararname çýkarma yetkisi verebilir.

Yetki Yasasý’nda Bakanlar Kurulu’na verilen yetkinin “amaç”, “kapsam” ve “ilkeleri”nin
belirlenmesinden amaç, bu yetki ile Bakanlar Kurulu’nun neleri gerçekleþtirebileceðinin açýklýða
kavuþturulmasýdýr. KHK’nin, amacý, kapsamý ve ilkeleri de konusu gibi geniþ içerikli, her yöne
çekilebilecek, yuvarlak ve genel anlatýmlarla gösterilmemeli, deðiþik biçimlerde yorumlamaya
elveriþli olmamalýdýr. Verilen yetkinin konu, amaç, kapsam ve ilkeler yönünden belirgin duruma
getirilmesi, baþka bir anlatýmla somutlaþtýrýlmasý, yürürlüðe konulacak KHK’lerin yetki yasasý
kapsamý içinde kalýp kalmadýklarýnýn, 91. maddede belirlenen yasak alana girip girmediklerinin,
önemli, ivedi ve zorunlu bir durum için düzenlenip düzenlenmediklerinin saptanabilmesi yönünden
gereklidir.

KHK çýkartýlmasýna yetki verilmesi, Anayasa’da öngörülen koþullar ve sýnýrlar içinde kalmak
kaydýyla yasama yetkisinin devri anlamýna gelmez. Bir yetki yasasýnýn Anayasa’ya aykýrý olmamasý
için Anayasa’daki öge ve ölçütlere, Anayasa Mahkemesi kararlarý ile getirilen yorumlara uygun
olmasý gerekir. Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn baðlayýcýlýðý ilkesi kararlarda açýklanan
gerekçelerin gözönünde bulundurulmasýný zorunlu kýlar.
Yetki yasalarýna kullanma süreleri uzatýlarak süreklilik kazandýrýlmasý ve her konuda KHK’lerle
düzenlemelere gidilmesi, “önemli, zorunlu ve ivedi durumlar” dýþýnda bu yetkinin verilmesi yasama
yetkisinin devri anlamýna gelir. Böylece yasama, yürütme ve yargý erki arasýndaki denge bozularak
yürütme, yasama organýna karþý üstün duruma gelir.
Anayasa’ya Aykýrýlýk Sorunu

Dava dilekçesinde yürütme organýna amaç ve kapsamý belli olmayan sýnýrsýz bir þekilde KHK
çýkarma yetkisi verilerek yasama yetkisinin devredildiði ve kuvvetler arasýndaki dengenin bozulduðu,
amaç ve kapsamý belirsiz olan çok geniþ yetki verilmesinin Baþlangýç’taki temel ilkelere dayalý Hukuk
Devleti ilkesini zedelediði, KHK çýkarma yetkisinin ancak belirli konularda, amacý, kapsamý, ilkeleri
belirlenerek, somut ve sýnýrlý biçimde ivedi ve zorunlu hallerde verilebileceði, bu konuda birçok
Anayasa Mahkemesi kararý bulunmasýna karþýn, Yasa’nýn konusunun belirsiz, kapsamýnýn da çok
geniþ olduðu, “Türkiye’nin en aðýr sorunlarýnýn çözülmesinin amaçlandýðý, ancak, bunlarý
KHK’lerle deðil ciddî ve yoðun çalýþmalarla uzun zaman içinde ve yasalarla çözülebileceði,
açýklanan nedenlerle Yasa’nýn Anayasa’nýn 2., 6., 7., 11., 87., 91. ve 153. maddelerine de aykýrý
olduðu belirtilerek iptali istenmiþtir.
Anayasa’nýn 153. Maddesi Yönünden Ýnceleme
…..

Bir yasa kuralýnýn Anayasa’nýn 153. maddesine aykýrýlýðýndan söz edilebilmesi için iptal edilen
önceki kural ile “ayný” ya da “benzer nitelikte” olmasý, bunlarýn saptanabilmesi içinde öncelikle,
aralarýnda “özdeþlik” yani amaç, anlam ve kapsam yönlerinden benzerlik olup olmadýðýnýn
incelenmesi gerekir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

t.durak-
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Anayasa Mahkemesi, daha önce çýkarýlan 3479, 3481, 3755, 3911, 3990 ve 4183 sayýlý Yetki
Yasalarýný Anayasa’nýn 153. maddesine aykýrý bularak iptal etmiþtir.
Dava konusu Yasa, konu, amaç ve teknik içerik yönlerinden iptal edilen önceki yetki yasalarýyla
özdeþ olmadýðýndan Anayasa’nýn 153. maddesine aykýrý deðildir.
Anayasa’nýn Baþlangýç’ý ile 2., 6., 7., 11., 87. ve 91. Maddeleri Yönünden Ýnceleme

4588 sayýlý Yasayla Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði ile TBMM Genel Sekreterliði dýþýnda
kalan tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnýn teþkilat, görev ve yetkilerine, aylýk ve ücret alan memur ve
diðer kamu görevlileri ile bunlarýn emeklilerine ve kamu malî yönetimine iliþkin kanun ve KHK’lerde
deðiþiklikler ve yeni düzenlemeler yapmak üzere Bakanlar Kurulu’na KHK çýkarma yetkisi
verilmektedir. Yasa’nýn 1. maddesiyle personel, kamu mali yönetimi ve kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin düzenlemeler yapmak üzere Bakanlar Kurulu
yetkilendirilmekte, 2. maddesinde ise, verilen bu yetkinin kullanýlmasý sýrasýnda gözetilmesi gereken
ilkeler belirlenmektedir.

Anayasa’nýn 87. maddesine göre, ancak, belli konularda KHK çýkarma yetkisi verilmesi
gerekirken dava konusu Yasa’yla her konuyu kapsayacak biçimde genel bir yetki verilmiþtir.
Bakanlar Kurulu, ayrýk tutulan iki kurum dýþýnda tüm kamu kurum ve kuruluþlarýný yeniden
örgütleyebilecek, bunlarýn görev ve yetkilerini yeniden düzenleyebilecek, memurlar ve diðer kamu
görevlilerinin ücret, aylýk, disiplin ve cezalarý ile emeklileri hakkýnda kanun ve KHK’lerde deðiþiklik
yapabilecek, Devletin gelirleri ve harcamalarýna iliþkin tüm mevzuatý “kamu malî yönetimi” kavramý
içinde deðerlendirerek yeni kurallar getirebilecektir. Sýnýrlarý geniþ ve belirsiz konularda düzenleme
yapmak üzere Bakanlar Kurulu’na KHK çýkarma yetkisi verilmesi, Anayasa’nýn 87. maddesinde
belirtilen “belli konu”larda verilen yetki olarak deðerlendirilemez.

Öte yandan, yasa, Anayasa’nýn 91. maddesinde belirtilen öðeleride içermemektedir. Yasa’nýn 1.
maddesinde çýkarýlacak KHK’lerin “kapsam” ve konusu içiçe girmiþ, kapsamýnýn çok geniþ ve
sýnýrsýz olmasý nedeniyle de verilen yetkinin 91. maddede öngörülen yasak alana girip girmediðinin
denetimi olanaksýz hale gelmiþtir. Konu ve kapsamdaki bu sýnýrsýzlýk ve belirsizlik, TBMM’ne ait
olan yasama yetkisinin yürütme organýna devri anlamýna gelir. Amaç, konu, ilke ve kapsamla ilgili
sýnýrlarýn belirli olmasý gerekirken bunlara uyulmadan KHK çýkarma yetkisi verilmesi Anayasa’nýn
7. maddesine aykýrýlýk oluþturur.
Yasa’nýn 2. maddesinde, Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin ivedi ve zorunlu hallerde
kullanýlmasý gerektiði belirtilmiþtir. Yetkinin “önemli, ivedi ve zorunlu” durumlarla
sýnýrlandýrýlmasý, dava konusu Yetki Yasasý’nda olduðu gibi bunun takdirinin Bakanlar Kuruluna
býrakýlmasýyla deðil, amacýn, kapsamýn ve konunun içeriði yönünden ivedi ve zorunlu olduðunun
yasakoyucu tarafýndan saptanmasýyla olanaklýdýr. Niteliði itibariyle uzun süreli ve çok yönlü
çalýþmayý gerektiren düzenlemeler ivedi ve zorunlu olarak nitelendirilemez. Dava konusu Yasa’nýn
amaç ve kapsamýndaki geniþlik ve sýnýrsýzlýk, verilen yetkinin önemli, ivedi ve zorunlu durumlarý
içerip içermediðinin tespitine imkan vermemektedir.
Açýklanan nedenlerle Yetki Yasasý’nýn 1. maddesiyle 2. maddesinin birinci fýkrasý Anayasa’nýn
Baþlangýç’ýnýn dördüncü paragrafý ile 2., 7., 87. ve 91. maddelerine aykýrýdýr. Ýptali gerekir.
…”

b. 21.12.2000 tarih ve 4615 sayýlý Memurlar ve Diðer Kamu Görevlileri Hakkýndaki Bazý
Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yetki Kanunu,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

t.durak-
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i. Yasa Metni

“Amaç ve kapsam

MADDE 1.- Memurlar ve diðer kamu görevlilerinin çalýþmalarýnda etkinliði artýrmak ve kamu
hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir þekilde yürütülmesini temin etmek amacýyla
bunlarýn idarî, malî ve sosyal haklarý arasýndaki adaletsizlikleri gidermek üzere Bakanlar Kuruluna
kanun hükmünde kararname çýkarma yetkisi verilmiþtir.
Bu Kanuna göre çýkarýlacak kanun hükmünde kararnameler, kamu kurum ve kuruluþlarýnda
(Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliði Teþkilât
Kanunlarý ile diðer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin bu Teþkilâtlarla ilgili hükümleri
hariç) çalýþan memurlarla diðer kamu görevlilerinin idarî, malî ve sosyal haklarýna iliþkin olarak;
a) 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununda,

b) 926 sayýlý Türk Silâhlý Kuvvetleri Personel Kanununda,

c) 2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Kanununda,

d) 2914 sayýlý Yükseköðretim Personel Kanununda,
e) 399 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamede,

f) Diðer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin memurlar ile diðer kamu görevlilerinin
idarî, malî ve sosyal haklarýna iliþkin hükümlerinde,
Yapýlacak deðiþiklik ve yeni düzenlemeleri kapsar.

Ýlkeler ve Yetki Süresi

MADDE 2.- Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanýrken kamu hizmetlerinin
verimli ve etkin bir þekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu dikkate alarak,
memurlar ve diðer kamu görevlilerinin idarî, malî ve sosyal haklarýnda hizmetin özellik ve gereklerine
uygun olarak adaletsizlikleri giderecek düzenlemeler yapýlmasýný göz önünde bulundurur.
Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayýmýndan itibaren üç ay süre ile
geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çýkarabilir.”
ii. Anayasa Mahkemesi’nin 20.03.2001 tarih ve 2001/9 Esas; 2001/56 Karar sayýlý Ýptal
Kararý:

ÝPTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Fazilet) Partisi TBMM Grubu Adýna Grup Baþkaný
Mehmet Recai KUTAN
“Dava dilekçesi ve ekleri, iþin esasýna iliþkin rapor, iptali istenilen Yasa kurallarýyla, dayanýlan
Anayasa kurallarý, bunlarýn gerekçeleri ve diðer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereði
görüþülüp düþünüldü:
Yetki Yasalarýnýn ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin Anayasal Konumu

Bu bölüm, 4588 sayýlý Yetki kanunu ile ilgili verilen iptal kararý ile bire bir aynýdýr.

Anayasa’ya Aykýrýlýk Sorunu

Dava dilekçesinde, yürütme organýna amaç ve kapsamý belli olmayan sýnýrsýz bir þekilde KHK
çýkarma yetkisi verilerek yasama yetkisinin devredildiði ve kuvvetler arasýndaki dengenin bozulduðu,
amaç ve kapsamý belirsiz olan çok geniþ yetki verilmesinin Baþlangýç’taki temel ilkelere dayalý Hukuk
Devleti ilkesini zedelediði, KHK çýkarma yetkisinin ancak belirli konularda, amacý, kapsamý, ilkeleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi

t.durak-
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belirlenerek, somut ve sýnýrlý biçimde ivedi ve zorunlu hallerde verilebileceði, bu konuda birçok
Anayasa Mahkemesi kararý bulunmasýna karþýn, Yasa’nýn konusunun belirsiz, kapsamýnýn da çok
geniþ olduðu, düzenleme alaný içinde yer alan konularýn KHK’lerle deðil ciddî ve yoðun
çalýþmalarla uzun zaman içinde ve yasalarla düzenlenebileceði, açýklanan nedenlerle Yasa’nýn
Anayasa’nýn 2., 6., 7., 11., 87., 91. ve 153. maddelerine aykýrý olduðu belirtilerek iptali istenmiþtir.
Anayasa’nýn 153. Maddesi Yönünden Ýnceleme

Anayasa’nýn 153. maddesinin son fýkrasýnda, Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn yasama, yürütme
ve yargý organlarý ile yönetim makamlarýný, gerçek ve tüzel kiþileri baðlayacaðý öngörülmüþtür. Bu
kural gereðince, yasama organý, yapacaðý düzenlemelerde daha önce ayný konuda verilen Anayasa
Mahkemesi kararlarýný gözönünde bulundurmak, bu kararlarý etkisiz kýlacak biçimde yasa
çýkarmamak, Anayasa’ya aykýrý bulunarak iptal edilen kurallarý tekrar yasalaþtýrmamak
yükümlülüðündedir. Baþta yasama organý olmak üzere tüm organlar kararlarýn yalnýz sonuçlarý ile
deðil, bir bütünlük içinde gerekçeleri ile de baðlýdýr. Kararlar gerekçeleriyle, yasama iþlemlerini
deðerlendirme ölçütlerini içerirler ve yasama etkinliklerini yönlendirme iþlevi de görürler. Bu
nedenle, yasama organý düzenlemelerde bulunurken iptal edilen yasalara iliþkin kararlarýn sonuçlarý
ile birlikte gerekçelerini de göz önünde bulundurmak zorundadýr.

Bir yasa kuralýnýn Anayasa’nýn 153. maddesine aykýrýlýðýndan söz edilebilmesi için iptal edilen
önceki kural ile “ayný“ ya da “benzer nitelikte“ olmasý, bunlarýn saptanabilmesi için de öncelikle,
aralarýnda amaç, anlam ve kapsam yönlerinden özdeþlik olmasý gerekir.

Dava konusu Yasa ise amaç, konu ve içerik yönlerinden daha önce iptal edilen yetki yasalarýyla
özdeþ nitelikte olmadýðýndan Anayasa’nýn 153. maddesine aykýrý deðildir.
Yasa’nýn 1. ve 2. Maddelerinin “Ýdarî” Sözcüðü Yönünden Ýncelenmesi

4615 sayýlý Yetki Yasasý’yla Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði ve TBMM Genel Sekreterliði
dýþýnda kalan tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan memurlar ve diðer kamu görevlilerinin
idarî, malî ve sosyal haklarýna iliþkin olarak ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde
deðiþiklikler ve yeni düzenlemeler yapmak üzere Bakanlar Kurulu’na KHK çýkarma yetkisi
verilmektedir.

Yasa’nýn 1. maddesinde çýkarýlacak, KHK’nin amaç ve kapsamý, 2. maddesinin birinci fýkrasýnda
ise bu yetkinin kullanýlmasý sýrasýnda gözetilmesi gereken ilkeler belirlenmektedir.
4615 sayýlý Yasa’da, çýkarýlmasýna yetki verilen KHK’lerin “kapsam” ve “konu”su memurlar
ve diðer kamu görevlilerinin “idarî, malî ve sosyal haklarý”nda deðiþiklik ve düzenlemeler yapmak
olarak belirlenmiþtir.

Memurlar ve diðer kamu görevlilerine aylýk ve çeþitli isimler altýnda yapýlan ödemelerin malî
haklar; sosyal yardýmlar ile sosyal güvenlik alanýnda saðlanan olanaklar ise sosyal haklar içinde
deðerlendirilerek bu haklarýn kapsamý belirlenebilmektedir. Oysa “idarî hak“ kavramýnýn,
memurlarýn ve diðer kamu görevlilerinin malî ve sosyal haklarý dýþýnda kalan tüm haklarýný ifade
etmesi nedeniyle bir belirsizlik içerdiði açýktýr.

Malî ve sosyal haklar dýþýndaki idarî hak kavramý içinde nitelenebilecek konular önemli,
zorunlu ve ivedi durumlar kapsamýnda düþünülemez. Ýptali istenilen kurallar içinde “idarî”
sözcüðüne yer verilmesi, Anayasa’nýn 91. maddesinde KHK ile düzenlenemeyeceði belirtilen yasak
alan içinde kalan konularda düzenleme yapýlmasýna olanak vermesi nedeniyle de kabul edilemez.
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Bu nedenlerle, Yasa’nýn 1. ve 2. maddelerinde geçen idarî sözcüðü Anayasa’nýn Baþlangýç’ý ile
2., 7., 87. ve 91. maddelerine aykýrýdýr. Ýptali gerekir.
Yasa’nýn Diðer Yönlerden Ýncelenmesi

Dava konusu Yasa ile memurlarýn ve diðer kamu görevlilerinin “idarî” haklarý dýþýnda kalan
malî ve sosyal haklarý, kapsamý ve sýnýrlarý belirli bir alaný ifade ettiðinden bunlara iliþkin olarak
hizmetin özellik ve gereklerine uygun olarak adaletsizlikleri giderecek düzenlemeler yapmasý için
Bakanlar Kurulu’na KHK çýkarma yetkisi verilmesinde bir belirsizlik görülmemiþtir.

Dava dilekçesinde, Yasa’nýn 1. maddesinin ikinci fýkrasýnýn (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde
düzenleme veya deðiþiklik kapsamýndaki kanun ve KHK’ler sayýlýrken (f) bendinde diðer kanun ve
KHK’ler denilerek bu alanda bir belirsizliðe yol açýldýðý ileri sürülmüþse de, mevzuatýmýzda devlet
memurlarý ve diðer kamu görevlilerinin malî ve sosyal haklarýyla ilgili hükümleri içeren yasalar
belirli olduðundan buna iliþkin sav yerinde deðildir.

Yasa’nýn gerekçesi ile komisyon raporlarý ve Genel Kurul görüþmelerinde, kamu kesimindeki
iþçi-memur arasýndaki ücret dengesizliklerinin olaðanüstü boyutlara ulaþtýðý, bunun ivedi bazý
düzenlemeleri zorunlu kýldýðý, TBMM’nin yoðun gündemi dikkate alýndýðýnda bu düzenlemelerin
KHK ile yapýlmasýnýn gerekli görüldüðü belirtildiðinden dava konusu Yasa’nýn amacýnýn memurlar
ve diðer kamu görevlilerinin malî ve sosyal haklarýna iliþkin adaletsizliklerin hizmetin özellik ve
gereklerine uygun olarak giderilmesi olduðu anlaþýlmaktadýr.

Kamu kesimi ücretlerindeki dengesizliðin personel hukukunun temel ilkeleri arasýnda yer alan
“kariyer“ ve “liyakat“ ilkelerini zedelediði ve personelin verimli ve etkin çalýþmasýný olumsuz yönde
etkilediði de gözetilerek hizmetin özellik ve gereklerine göre bu adaletsizlikleri giderecek düzenlemeler
yapýlmasýnýn kamu hizmetinin özelliðine göre önemli, ivedi ve zorunlu olmadýðý ileri sürülemez.
….”

c. 22.1.1990 tarih ve 399 sayýlý “Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri Personel Rejiminin
Düzenlenmesi ve 233 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazý Maddelerinin Yürürlükten
Kaldýrýlmasýna Dair Kanun Hükmünde Kararname“nin bazý maddelerinin Anayasa
Mahkemesi’nce 4.4.1991 tarih ve 1990/12 esas; 1991/7 kararla iptali

ÝPTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet Partisi (Sosyaldemokrat Halkçý Parti ) TBMM Grubu
Adýna Grup Baþkanvekili Hasan Fehmi GÜNEÞ.
“Gereði görüþülüp düþünüldü :

…. genel müdür, genel müdür yardýmcýsý kadrolarýna atanacaklar hakkýnda, 657 sayýlý Devlet
Memurlarý Kanunu’nun istisnai memuriyete iliþkin hükümlerinin uygulanacaðý esasý getirilmiþtir.
Bunun yetenekli eleman saðlanmasý amacý ile yapýldýðý belirtilmektedir.

Anayasa’nýn 128. maddesinin ikinci fýkrasýnda yeteneðe esas teþkil eden niteliklerin yasayla
düzenlenmesi esasý getirilmiþtir. KHK’deki düzenlemede “... görevlerini yerine getirebilecek bilgi ve
tecrübeye sahip olmak kaydýyle” ifadesi yer almakta ise de, bu yeteneðin saptanmasýna esas teþkil
eden 657 sayýlý Yasa’daki ölçütün dýþýna çýkýlmasýna ve dolayýsýyla bilgi ve tecrübenin saptanmasýnda
eþitlik ilkesine aykýrý, farklý uygulamalara geçilmesi olasýlýðý vardýr. Bunu önlemek için yine genel
ölçütlere uyulmasý ya da farklý bir durum varsa, objektifliði ve uygulamada eþitliði saðlayabilecek
benzer ölçütün getirilmesi gerekir. Bu nedenlerle inceleme konusu düzenleme, Anayasa’nýn 10. ve
128. maddelerine aykýrýdýr.
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….. kapsam dýþý statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiþ gibi deðerlendirilebileceði
yolundaki yasa hükmü, kamu sektörü dýþýnda ve kamu sektöründe iþçi statüsünde çalýþanlarý
kapsamaktadýr. Bu hizmetlerin malî, sosyal haklarýn saptanmasýnda ve emeklilikte olduðu gibi
deðerlenebilir duruma getirilmesi, genel uygulama dýþýnda KÝT’lerde çalýþacak bir kýsým görevliye
ayrýcalýk saðladýðý için, inceleme konusu düzenleme eþitlik ilkesi yönünden Anayasa’nýn 10.
maddesine aykýrýdýr.
….. sözleþmeli personelin “siyasi ve ideolojik beyanda bulunmasýný ve bu tür eylemlere
katýlmasýný” önlemek için getirilen düzenleme…

Düþünce özgürlüðünün siyasi ve ideolojik düþünceyi de kapsayacaðý þüphesizdir, öyle olunca
maddenin bu kýsmýnýn Anayasa’nýn 26. maddesindeki düþünceyi açýklama ve yayma özgürlüðü ile
yakýn iliþkisi olduðu ortaya çýkmaktadýr. Bir baþka anlatýmla, maddenin bu kýsmýnda düþünceyi
açýklama ve yayma hak ve özgürlüðü ile ilgili bir konunun düzenlendiði görülmektedir. Tanýmdan
da anlaþýlacaðý üzere “ideolojik” sözcüðünün yalnýz siyasi deðil, toplumsal içeriði de vardýr. Bu
sözcük, toplumsal kümelerin davranýþlarýna yön veren hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, moral ve
estetik düþünceyi de kapsamaktadýr. Konuya bu açýdan bakýnca, dernek kurma ya da bir derneðe üye
olma hak ve özgürlüðünün ideolojik eylem kapsamýnda görülmesi olanaklýdýr. Çünkü, dernek ayný
amaçla bir araya gelen yasal topluluðun adýdýr. Ayný ideolojiyi paylaþan kimselerin, bu ideolojiyi
savunma amacýyla bir araya gelmesi söz konusu olabilir. Ayrýca belirtmek gerekir ki, düþünceyi
açýklama ve yayma özgürlüðü ile dernek kurma ya da derneðe üye olma özgürlüðü arasýnda yoðun
ilgi vardýr.
Bu durum karsýsýnda, KHK’nin 10. maddesindeki bu düzenleme, Anayasa’nýn dernek kurma
özgürlüðüne iliþkin 33. maddesiyle de iliþkilidir. Böylece 33. madde kapsamýndaki bir konu dolaylý
da olsa KHK’nin 10. maddesinde yer almýþtýr.
Yukarýda belirtilen nedenlerle, Ýnceleme konusu düzenleme, Anayasa’nýn 26. ve 33.
maddelerindeki konularla ilgili bulunduðundan KHK ile düzenlenmeyecek konuları kapsamakta ve
bu yüzden Anayasa’nýn 91. maddesine aykýrý düþmektedir.

…. personelin, para ve para yerine geçen evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri
her türlü belge ve defterler üzerinde iþledikleri suçlardan dolayý Türk Ceza Yasasý’na göre
cezalandýrýlacaklarý, ayrýca görevlerinden ayrýlmýþ olsalar bile görevleri sýrasýnda edindikleri gizli
bilgileri yetkili amirin izni olmadan açýklayamayacaklarý, aksi takdirde bunlar hakkýnda Türk Ceza
Yasasý’nýn 229. maddesi hükümlerinin uygulanacaðý yer almaktadýr.

KHK’de ceza ile ilgili düzenlemelerin yürürlüðü yasalaþma koþuluna baðlanmýþtýr. Bu nedenle
öncelikle Anayasa’ya aykýrýlýk bakýmýndan inceleme yeteneðinin bulunup bulunmadýðýnýn saptanmasý
gerekir.

Yukarýda ilgili bölümlerinde de belirtildiði üzere Anayasa’nýn 148. maddesinde KHK’lerin þekil
ve esas bakýmýndan Anayasa’ya uygunluðunun denetleneceði hükme baðlanmýþtýr. Bu hükme göre
KHK’nin tüm maddeleri, yürürlükte olsun olmasýn Anayasa’ya uygunluk denetimine baðlý
tutulmalýdýr.
Çünkü, 148. maddede yürürlük koþulu bulunmamaktadýr.

KHK’nin bir maddesinin yürürlüðünün belli bir tarihe býrakýlmasý ile yasalaþma koþuluna
baðlanmasý arasýnda anayasal denetim açýsýndan ayrým yoktur. Yürürlüðü yasalaþma koþuluna
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baðlanan madde anayasal denetime baðlý tutulmayacaksa, belli bir tarihte yürürlüðe girmesi
öngörülen maddenin de Anayasa’ya uygunluk denetiminin yapýlmamasý gerekir. Oysa, belli bir tarihte
yürürlüðe girecek maddenin anayasal denetiminin yapýlmasý zorunludur. Çünkü, aksi halde bu
maddeler soyut norm denetiminden kaçýrýlmýþ olur. Bu durumda yürürlüðü yasalaþma tarihine
býrakýlan maddenin Anayasa’ya uygunluðunun da incelenmesi kaçýnýlmazdýr.

Söz konusu düzenleme, Anayasa’nýn 91. maddesinin birinci fýkrasýnda açýkça belirlenen ve KHK
çýkarmaya kesinlikle kapalý tutulan Anayasa’nýn İkinci Kýsmýnýn İkinci Bölümünde yer alan “Suç ve
cezalara iliþkin esaslar “ baþlýklý 38. madde ile ilgili olmasý nedeniyle Anayasa’ya aykýrýdýr.

…. personelin siyasi faaliyette bulunamýyacaklarý ve siyasi partilere üye olamayacaklarý
yolundaki düzenleme, 399 sayýlý KHK’nin 60. maddesi gereðince yürürlüðü yasalaþma tarihine
býrakýlan hükümler arasýnda yer almaktadýr…

Anayasa’nýn 91. maddesinde siyasi haklar ve ödevlerin KHK ile düzenlenemeyeceði hükme
baðlanmýþtýr. Bu hükme göre siyasi hak ve ödevleri içeren maddenin anayasal denetime baðlý
tutulmasý için KHK ile “düzenlenmiþ” olmasý yeterlidir. Bu düzenlemenin yürürlükte olup olmamasý
denetimi etkileyecek nitelikte görülemez.

Anayasa’nýn 67. ve 68. maddelerinde siyasi” faaliyet hakký ile bir siyasi parti kurma ya da böyle
bir partiye üye olma hakký düzenlenmiþtir.
Bu maddeler Anayasa’nýn Ýkinci Kýsmý’nýn Dördüncü Bölümü’nde yer almaktadýr.

Anayasa’nýn 91. maddesine göre bu konular KHK ile düzenlenemez. Oysa, 399 sayýlý KHK’nin
incelenen maddesi bu konularý düzenlemekle Anayasa’nýn 91. maddesine açýk aykýrýlýk
oluþturmaktadýr.
…. kadrolarýnda sözleþmeli olarak çalýþtýrýlacak memurlara ödenecek ücret konusu
düzenlenmiþtir. Bu gibilere aylýklarýnýn altý katýný geçmemek üzere Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek
bir ücret ödenecektir. Sözleþmeleri feshedilen memurlar, kadrolarýnýn aylýklarýný almaya devam
edeceklerdir.
Bu düzenleme yüzünden ayný iþi yapan ve ayný sorumluluðu taþýyan memurlardan kimilerine
kadro aylýklarý, kimilerine de bu aylýklarýn altý katýna kadar sözleþme ücreti ödenebilecektir.

Kadro aylýðýnýn 6 katýný geçmemek üzere sözleþme ücreti tesbit edilmesi, hiyerarþik bakýmdan
daha alt düzeyde görev yapan bir KÝT görevlisinin, daha üst düzeyde görev yapan personelden çok
daha yüksek ücret almasýna neden olabilecektir.

Çalýþanlara ödenen ücretler yönünden gerek kurumlar arasý gerekse kurum içi uygulamalarda
kabul edilebilir nedenlere baðlanmayan, çalýþma huzurunu ve hiyerarþik yapýyý bozan dengesizliklere
yer verilmemelidir.

Bu amacýn gerçekleþmesi için yalnýz kadro aylýðý alan ve sözleþme yapýlmadýðýndan sözleþme
ücreti almayan memurlarla hangi nedenlerle sözleþme yapýlmýyacaðý belirgin hale getirilmeli;
sözleþme yapýlan memura ise kadro aylýðýnýn altý katýna kadar ödenecek sözleþme ücretinin
saptanmasýnda gerek kuruluþlar arasýnda, gerekse kuruluþ içinde sübjektif uygulamalara,
dengesizliklere yer vermiyecek, ücret artýþlarý ile verimlilik arasýnda uyum saðlayacak yeterli objektif
ölçütler getirilmelidir.
Bu nedenle, düzenleme, Anayasa’nýn 10. maddesinde belirlenen eþitlik ilkesine aykýrý
düþmektedir.
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…. Yurt dýþýnda sürekli çalýþtýrýlacaklarla, kýsmî zamanlý sözleþmeli personele ödenecek
ücretlerin ne þekilde saptanacaðýný esasa baðlayan maddede taban ücreti belirlenmediði ve taban ile
tavan arasýnda tesbitlere esas alýnacak, objektifliði saðlayacak nitelikte ölçütler konulmadýðý için
bu düzenleme Anayasa’nýn 10. maddesinde belirlenen eþitlik ilkesine aykýrý görülmüþtür.

… KÝT’ lerde ve baðlý ortaklýklarda çalýþtýrýlacaklara verilecek disiplin cezalarý, disiplin cezasý
niteliðinde sözleþmenin feshine neden olacak eylemler, disipline iliþkin diðer düzenlemelerin
Anayasa’ya aykýrýlýðý iddiasý…

Burada öncelikle çözümlenmesi gereken konu disiplin suç ve cezalarýnýn Anayasa’nýn 38.
maddesinde yer alan suç ve cezalar kapsamýnda olup olmadýðýdýr. Genel olarak disiplin cezalarý
kamu görevi ile ilgili bir ceza türü olarak benimsenmektedir. Anayasa’nýn 38. maddesinde idari ve
adli cezalar arasýnda bir ayrým yapýlmamýþ, ayrýca ceza yerine geçen güvenlik önlemleri de madde
kapsamýna alýnmýþtýr. Buna göre, disiplin cezalarý Anayasa’nýn 38. maddesi kapsamýndadýr.

KHK’nin 60. maddesinde, cezalara iliþkin düzenlemelerin KHK’nin yasalaþtýðý tarihte yürürlüðe
gireceði hükme baðlanmýþtýr. Gerçi bu maddede açýkça 44., 45., 46., 47., 48., 49. ve 50. maddelerden
söz edilmemiþtir ama cezalara iliþkin düzenlemeler, KHK’nin bu maddelerinde yer almýþtýr. Bu yüzden
anýlan maddelerin yürürlüðünün KHK’nin yasalaþma tarihine býrakýldýðý anlaþýlmaktadýr.
Ýnceleme konusu maddeler KHK’nin 11. maddesinin (b) ve (c) bendiyle ilgili bölümünde
açýklanan nedenlerle anayasal denetime baðlýdýr. Anayasa’nýn, “Suç ve cezalara iliþkin esaslar“
baþlýklý 38. maddesi, İkinci Kýsmý’nýn İkinci Bölümü’nde yer almaktadýr. Bu bölümde yer alan haklar
ve ödevler Anayasa’nýn 91. maddesi uyarýnca KHK ile düzenlenemiyecek konular kapsamýna
girmektedir.

Bu yüzden, KHK’nin disiplin cezalarý ile ilgili hususlarý düzenleyen 44., 45., 46., 47., 48., 49.
ve 50. maddeleri, Anayasa’nýn 91. maddesine aykýrýdýr.

…. Görevden uzaklaþtýrma ile ilgili konularý 51., 52., 53., 54., 55. ve 56. maddeler
düzenlemektedir. Bunlarýn disiplin cezasý niteliðinde düzenlemeler olmasýndan, ayrýca, 44., 45., 46.,
47., 48., 49. ve 50. maddelerle ilgili açýklamalar nedeniyle de Anayasa’nýn 91. maddesine aykýrýdýr.

….. KHK’nin Geçici 2. maddesinde, genel idare esaslarýna göre yürütülmesi gereken asli ve
sürekli hizmetlerde çalýþan sözleþmeli personelin memur statüsüne geçirilmesi düzenlenmekte ve kimi
kadrolara atanacaklar için 657 sayýlý Devlet Memurlarý Yasasý’nýn 68. maddesinin (B) bendinde
belirtilen sürelerin aranmamasý öngörülmektedir. Bu düzenleme, 3. maddenin (b) fýkrasý ve 5.
maddenin ikinci tümcesi ile ilgili bölümlerde açýklanan nedenlerle geçici 2. madde Anayasa’nýn 10.
maddesine aykýrýdýr.
….. KHK’nin ceza, sendikal faaliyet ve grev yasaðý ile siyasi faaliyet yasaðýna iliþkin
hükümlerinin kanunlaþtýðý tarihte diðer hükümlerinin ise yayýmý tarihinde yürürlüðe gireceði 60.
madde ile belirtilmektedir.

Anayasa’nýn 91. maddesinin altýncý fýkrasýnda “Ancak kararnamede yürürlük tarihi olarak daha
sonraki bir tarih de gösterilebilir.” hükmünden belirli bir tarih amaçlanmýþtýr. Bu hüküm, KHK’nin
yasalaþtýðý tarih gibi belirsiz bir tarihin gösterilmesine olur vermez.

Bu nedenle “... ceza, sendikal faaliyet ve grev yasaðý ile siyasi faaliyet yasaðýna iliþkin hükümleri
kanunlaþtýðý tarihte, diðer...” ifadesi Anayasa’ya aykýrý düþmektedir.
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6. YUKARIDA YAPILAN AÇIKLAMALAR VE ANAYASA MAHKEMESÝ
KARARLARINDAN VERÝLEN ÖRNEKLER ÇERÇEVESÝNDE YETKÝ KANUNU
TASARISININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

Seçime giden bir parlamento, bu tasarý ile gidip de gelmeyebilecek bir Hükümete, yasa yapma
yetkisini 6 ay süreyle tümüyle devretmektedir.

Anayasamýza göre Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Bu
ilkelere hayat ve ruh veren de Anayasamýzýn belirlediði güçler ayrýlýðý ilkesidir. Yani yasama, yürütme
ve yargý erkleri bir denge içinde görev yapmak durumundadýrlar. Yasama ve yürütme Anayasa’da
çizilen sýnýrlar içinde yargý tarafýndan denetlenebilmelidir ki seçimlerle ortaya çýkan yasama ve
yürütme gücü kontrolden çýkmasýn. Çünkü kontrol edilemeyen güç güç deðildir, zamanla
özgürlüklere ve demokrasiye zarar verir konuma gelebilir.

Sayýn baþbakanýn, ‘biz yargýnýn iþine karýþmayýz, yargý da bizim iþimize karýþmasýn’ þeklindeki
beyaný, mevcut idare þeklimizden bihaber olduðunu ortaya koymaktadýr.
Hükümet, son Anayasa deðiþiklikleri ile söz konusu üç güçten yargýnýn iþini bitirmiþtir.

Yasama organý zaten Hükümetin kontrolündedir. Ancak Hükümete göre yeterince hýzlý
çalýþmamaktadýr. Ýþte Hükümet bu tasarý ile yargýdan sonra yasama organýnýn da iþini bitirmek
istemektedir.
“Hükümet anayasal bir yetkiyi kullanmak istiyor”, denilerek iþin içinden çýkýlamaz.

Hükümetin bugüne kadar bu yetkiye ihtiyaç duymamasýnda, parlamentoyu fiili iç tüzük ihlalleri
ile yönetmesi etkili olmuþtur. Bunu, temel kanun müessesesini fiili iç tüzük deðiþiklikleri ile
yozlaþtýrarak yapmýþtýr.

Defalarca Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiþ olmasýna ve Anayasa’nýn 87, 91 ve 153.
maddeleri hükmünde bir deðiþiklik olmamasýna raðmen, bugün bu yetkinin alýnmak istenmesinde,
Anayasa Mahkemesi’nde yapýlan operasyon etkili olmuþtur. Onlarca iptal kararý varken Anayasa
Mahkemesi’nin, ‘içtihadý deðiþtiriyorum’ deyip iþin içinden nasýl çýkacaðýný merakla bekleyeceðiz.
O zaman yürütmenin mahkemesi olup olmadýðý bir kez daha anlaþýlacaktýr.
Güçler ayrýlýðýnda yürütme ile yasama birbirine yapýþýk ikizler konumuna gelmiþtir. Yasamanýn
yürütme karþýsýnda onurlu bir duruþ sergileyebildiðini söylemek mümkün deðildir. Bu sýkýntý
ortadayken, yasama organýnýn yasama faaliyetinin Anayasa’ya uygunluðunu denetleyen Anayasa
Mahkemesi’ni de kontrol altýna almýþ olmasý, güçler ayrýlýðýný tümüyle ortadan kaldýrmýþtýr. Üstelik,
Cumhurbaþkanýnýn yasamaya hakim siyasi bir grup içinden çýkmasý, yasamaya fren vazifesi
görmesini de ortadan kaldýrmýþtýr.

Anayasa Mahkemelerinin baðýmsýz ve tarafsýz olduðu konusunda bir inancýn oluþturulmasý ve
sürdürülmesi, çaðdaþ demokratik rejimler açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Yürütmenin
kontrolüne girmiþ izlenimi veren bir Anayasa Mahkemesi kararlarýný toplumun geniþ kesimlerine
kabul ettirmekte güçlük çekilecektir.

Hükümet, bu yetki tasarýsý ile Parlamentonun tatilde olmasýný gerekçe göstererek seçim
döneminde Ekim ayýna kadar yasa yapma yetkisini istemektedir. Yasama organı her halde sadece bu
yýl tatile giriyor deðildir (!)
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Hatta gerekçede, bütçe nedeniyle gerekli yasama faaliyetinin yapýlamayacaðýna iþaret edilerek,
alýnan yetki süresinin Ekim ayýndan itibaren uzatýlacaðýnýn da sinyalleri verilmektedir. Bütçeler her
yýl görüþülür ve her yýl bütçe nedeniyle parlamentonun yasama faaliyetleri Ekim-Aralýk döneminde
yavaþlar. Peki, buna dayanýlarak, her yýl bu üç ay için yasama yetkisinin Hükümete devredilmesi
gerektiði söylenebilir mi?

Gündemde bekleyen kanun tasarý ve tekliflerinin çokluðu da yasama yetkisinin devredilmesi
gerektiðine gerekçe olarak gösterilmektedir. Sadece bu ifade istisnai ve zorunlu hallerde devredilmesi
gereken yasama yetkisinin sürekli devri sonucunu doðurur ki bu durum Anayasa’da öngörülen güçler
ayrýlýðý ilkesini ortadan kaldýrýr. Hükümetin yargý ile ilgili operasyondan sonra yasamaya yönelik
yapmak istediði bu operasyonla güçler ayrýlýðýný tümüyle ortadan kaldýrmak istediði açýktýr.

KHK ile düzenleme yapýlacak konular arasýnda çok sayýda KHK’nin de olduðu görülmektedir.

Oysa Anayasamýz, KHK’nin yayýmlandýklarý gün TBMM’ne sevk edilmelerini ve diðer
kanunlara göre öncelikli olarak görüþülmesini emrediyor. Bu konuda TBMM’nin sicili ne yazýk ki
bozuktur. Halen 209 KHK Plan ve Bütçe Komisyonunda yasalaþmayý beklemektedir. Aralarýnda
1973 tarihli olanlar da vardýr.
Hükümet bunu da bilerek yetki talep etmektedir. Göstermelik bir parlamento özlemi içindedir.

Yasama ile birlikte yetkileri kýsýlan bir muhalefet olacaktýr. Muhalefetin olmadýðý yerde de
demokrasiden söz edilemeyeceði açýktýr.

Hükümetin ivedi olmayan konularda hiçbir somut talep ortaya koymadan yasama yetkisini
alabildiðine kullanmak istemesi tam bir yetki gaspýdýr. Oysa Anayasamýza göre hiçbir organ
Anayasa’da yazýlý olmayan yetkiyi kullanamaz.

Þimdi buraya kadar yapýlan açýklamalar çerçevesinde, yetki tasarýsýnýn içeriði ile ilgili
deðerlendirmelere geçebiliriz.

Ýstenen yetkinin amaç ve kapsamýnýn tek maddede toplanmasý karýþýklýða yol açacaðýndan ayrý
iki madde halinde düzenlenmelidir. Ayný þekilde ilkelerle yetki tasarýsýnýn süresinin tek maddede
toplanmasý da kanun yapma tekniðine uygun deðildir.

Yetki tasarýsýnýn amacý 1 inci maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinde; 1) Mevcut bakanlýklarýn
birleþtirilmesine veya kaldýrýlmasýna, yeni bakanlýklar kurulmasýna, anýlan bakanlýklarýn baðlý, ilgili
ve iliþkili kuruluþlarýyla hiyerarþik iliþkilerine; 2) Mevcut baðlý, ilgili ve iliþkili kuruluþlarýn baðlýlýk
ve ilgilerinin yeniden belirlenmesine veya bunlarýn mevcut, birleþtirilen veya yeni kurulan bakanlýklar
bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesine; 3) Mevcut bakanlýklar ile birleþtirilen veya
yeni kurulan bakanlýklarýn görev, yetki, teþkilat ve kadrolarýnýn düzenlenmesine, taþrada ve yurt
dýþýnda teþkilatlanma esaslarýna, iliþkin konularda düzenlemelerde bulunmak üzere Bakanlar
Kuruluna kanun hükmünde kararname çýkarma yetkisi vermek, olarak tanýmlanmýþtýr.

Amaç bütün bakanlýklarla kamu kurum ve kuruluþlarýný kavrayacak þekilde kaleme alýnmýþtýr.
Bu haliyle amaçta bir belirlilik ve sýnýrlýlýk bulunmamaktadýr.
Bu durumda amaçtaki sýnýrsýzlýðýn kapsam ile sýnýrlandýrýlmýþ olup olmadýðýna bakmak gerekir.

Kamu hizmetlerinin bakanlýklar arasýndaki daðýlýmý yeniden belirlenirken, kapsam içinde
deðiþiklik yapýlacak teþkilat kanunlarý tadadi olarak 19 alt bent halinde sayýlarak, yetkinin kapsamý
sýnýrlandýrýlýyor izlenimi verilmeye çalýþýlmýþ, ancak ilave edilen 20 nci bentle kapsam sýnýrsýz ve
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belirsiz hale getirilmiþtir. Bu haliyle hem amaç hem de kapsam teþkilat yapýlarýnýn düzenlenmesi
konusunda sýnýrsýz yetki devrini içermektedir. Çünkü 20 nci alt bent aynen “Diðer kanun ve kanun
hükmünde kararnamelerin görev, yetki, merkez, taþra ve yurt dýþýnda teþkilatlanma esaslarý, kadrolar,
baðlý, ilgili ve iliþkili kuruluþlarýn baðlýlýk ve ilgilerine iliþkin hükümlerinde,” þeklinde olup, yetki devri
sýrasýnda bilinmeyen ve açýklanmayan birçok kanun ve KHK’de deðiþiklik yapma imkaný verecektir.

Kamu hizmetlerinin bakanlýklar arasýndaki daðýlýmýnýn yeniden belirlenmesinde devlet
memurlarýnýn statüleri ile mali ve sosyal haklarýný belirleyen 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun
niçin yer aldýðý yönündeki sorularýmýza da bir cevap verilmediðini dikkatlerinize sunmak isteriz.

Kapsama giren teþkilat kanunu ve personel kanunlarý sayýlýrken yer verilen kanunlarýn kabul
tarihlerinin gösterilmemesi, iþin ne denli aceleye getirildiðini ve Baþbakanlýk bürokrasisinin ne denli
liyakat sahibi olduklarýný göstermesi açýsýndan dikkat çekicidir.

Öte yandan yetki tasarýsý ile “Kamu kurum ve kuruluþlarýnda istihdam edilen memurlar, iþçiler,
sözleþmeli personel ile diðer kamu görevlilerinin çalýþmalarýnda etkinliði artýrmak üzere, bunlarýn
atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alýnma ve emekliye sevkedilme
usûl ve esaslarýna,” iliþkin konularda da düzenlemelerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun
hükmünde kararname çýkarma yetkisi verilmek istenmektedir.

Ýstenen yetki dikkatle incelenirse, devlet memurlarý ve diðer kamu görevlilerinin mali ve sosyal
haklarýnda dengesizlikleri ve adaletsizlikleri gidermek üzere iyileþtirme yönünde bir yetki talebi
içermemektedir.

Yetki kapsamýnda kamu çalýþanlarýnýn atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme,
görevden alýnma ve emekliye sevkedilmelerine iliþkin olarak kanun hükmünde kararname ile
düzenleme yapma talebi vardýr.

Daha önceki bir yetki kanununda yer alan ve Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen “idari”
sözcüðünün, kapsam belirgin hale getiriliyormuþ izlenimi vermek için açýldýðý görülmektedir. Üstelik,
mevcut mevzuatýmýzda yer alan hükümler dýþýnda görevden alýnma ve emekliye sevk konusunda
getirilecek düzenlemeler bir nevi disiplin hükmü niteliði taþýyacaðýndan, daha önce Anayasa
Mahkemesi’nce benzer konularda verilen ve yukarýya örnekleri alýnan iptal kararlarýna aykýrýlýðý
biline biline ayný yönde yetki talep edilmektedir. Bu durum Anayasa’nýn 153 üncü maddesine açýkça
aykýrýdýr.

Kamu kurum ve kuruluþlarýnda istihdam edilen memurlar, iþçiler, sözleþmeli personel ile diðer
kamu görevlilerinin, atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alýnma ve
emekliye sevk edilme usûl ve esaslarýna iliþkin olarak kanun hükmünde kararname ile düzenleme
yapýlacak yasalar ikinci fýkranýn (b) bendinde sayýlmaktadýr. Burada da sayma yöntemi benimsenerek
kapsam somutlaþtýrýlmaya çalýþýlmaktaysa da (7) numaralý alt bendteki “Diðer kanun ve kanun
hükmünde kararnamelerin memurlar, iþçiler, sözleþmeli personel ile diðer kamu görevlilerinin
atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alýnma ve emekliye sevk edilme
usûl ve esaslarýna iliþkin hükümlerinde,” ifadesi kapsamý sýnýrsýz ve belirsiz hale getirmektedir.
Anayasa Mahkemesi kamu çalýþanlarýnýn mali ve sosyal haklarýnda iyileþtirme yönünde bir yetki
talep edilmesi halinde, esasen iyileþtirme yapýlacak kanunlarýn hangileri olduðu bilinebildiði için (7)
numaralý fýkraya benzer bir ifadeyi Anayasa’ya aykýrý bulmamýþtýr. Burada mali ve sosyal haklarda
bir iyileþtirme söz konusu olmadýðý ve çalýþanlarýn mevcut haklarýndan geriye gitmeleri sonucunu
doðurabilecek düzenlemelere imkan verdiði, hatta disiplin cezasý mahiyetinde görevden alýnma ve
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istek dýþý emekliye sevk edilme imkanlarý verdiði için (7) numaralý bent kapsama tam bir sýnýrsýzlýk
ve belirsizlik getirmektedir. Bu hükme dayanarak Hükümet, 657 sayýlý Kanundaki istihdam þekillerini
yeniden düzenleyebilir ve çalýþanlarýn devlet memurluðundan daha az güvenceli sözleþmeli personel
ve geçici personel statüsüne geçirilmesini düzenleyebilir.

Kamu görevlileri ile ilgili olarak yapýlacak idari düzenlemeler kapsamýna 2802 sayýlý Hakimler
ve Savcýlar Kanunu alýnmazken 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanununun alýnmasý,
Hükümetin TSK’deki terfi ve emeklilik iþlerine müdahale etmek istediðini açýkça ortaya koymaktadýr.

Kamu görevlilerinin atanma usullerini düzenleyen kanunlar da kapsama alýnarak atamaya iliþkin
bazý güvencelerin çalýþanlardan alýnmak istendiði görülmektedir.

Hem amaç hem de kapsam konusunda belirsizlikler içeren bu yetki tasarýsý yasalaþmasý Anayasa
Mahkemesi’nin istikrar kazanmýþ içtihatý çerçevesinde Anayasa’ya tamamen aykýrýdýr.

Tasarýnýn ilkeleri düzenleyen 2 nci maddesindeki “, kadro ihdasýnda azamî tasarrufa riayet
edilmesi” ilkesi somut bir ilke deðildir. Örneðin mevcut serbest kadronun ne kadar aþýlmasý azami
tasarruf olarak deðerlendirilecektir.

Yetki süresinin de 6 ay olarak belirlenmesi seçime giden bir Hükümet açýsýndan makul bir süre
deðildir.

Bu yetkinin zorunlu ve acil düzenlemelere münhasýr olmasý gerekir. Oysa talep edilen yetki
kapsamýnda 9 uncu yýlýnda olan Hükümetin bugüne kadar sözü edilen düzenlemeleri yapmýþ olmasý
gerekirdi. Ayrýca, þu anda TBMM gündeminde yetki kapsamýna girebilecek Gümrük Müsteþarlýðý
Teþkilat Kanunu Tasarýsý dýþýnda yasalaþmayý bekleyen baþkaca kanun tasarý ve teklifi de
bulunmamaktadýr. 23 üncü dönemde Hükümet tarafýndan önerilen, örneðin; ÖSYM, Anayasa
Mahkemesi Kuruluþ Kanunu, Dýþiþleri Bakanlýðý Teþkilat Kanunu, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teþkilat
Kanunu, Avrupa Birliði Genel Sekreterliði Teþkilat Kanunu ve Ýller Bankasý Teþkilat Kanunu gibi
birçok teþkilat kanununu yasalaþmýþtýr. Bugün yetki kanununa dayanarak yapýlmasý düþünülen teþkilat
düzenlemelerini de TBMM’ne getirmiþ olsaydý pekala yasalaþtýrýlabilirdi. Komisyonda Hükümet
temsilcisi þu anda hazýr olan, fakat parlamentonun seçime gitmesi nedeniyle yasalaþtýrýlamayan bir
çalýþmalarý olduðunu da ortaya koyamamýþtýr. Bu nedenle istenen yetki için acil bir durum ortaya
konulamamýþtýr. Durum böyle olunca bu yetki tasarýsý ile TBMM’ne ait olan yasa yapma yetkisi 6
ay süreyle Hükümet tarafýndan devralýnmak istenmektedir. Bu nedenle de Anayasa’nýn 91 inci
maddesine açýkça aykýrýdýr.
Bu bölümde ve önceki bölümde yapýlan açýklamalar birlikte deðerlendirildiðinde bu yetki
tasarýsýnýn Anayasa’ya aykýrýlýðý açýkça görülmektedir. Þöyle ki:

1) Anayasa’nýn 7., 87. ve 91. maddeleri birlikte deðerlendirildiðinde, tasarý ile istenen kapsamý
sýnýrsýz, belirsiz ve somutlaþtýrýlmamýþ olan bu yetki, zorunlu ve ivedilik gerektiren durumlar da
ortaya konulamadýðýndan yasama yetkisinin devri anlamýna gelmektedir.

…. Yürütme organýna düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralýnýn Anayasa’nýn 7. maddesine
uygun olabilmesi için temel ilkeleri koymasý, çerçeveyi çizmesi, sýnýrsýz, belirsiz, geniþ bir alaný
yönetiminin düzenlemesine býrakmamasý gerekir. Temel kurallarý koymadan, ölçüsünü belirlemeden
ve sýnýrý çizmeden yürütmeye düzenleme yetkisi veren kural, Anayasa’nýn 7. maddesine aykýrý
düþer...” (Anayasa Mahkemesi’nin 6.7.1993 günlü, E:1993/5, K:1993/25 sayýlý kararý)
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“... yürütmenin düzenleme yetkisi, sýnýrlý, tamamlayýcý ve baðlý bir yetkidir. Bu nedenle,
Anayasa’da öngörülen ayrýk durumlar dýþýnda, yürütme organýna yasalarla düzenlenmemiþ bir
alanda genel nitelikte kural koyma yetkisi verilemez. Ayrýca yürütme organýna düzenleme yetkisi
veren bir yasa kuralýnýn Anayasa’nýn 7. maddesine uygun olabilmesi için temel ilkelerin konulmasý,
çerçevenin çizilmesi, sýnýrsýz, belirsiz, geniþ bir alanýn býrakmamasý gerekir.” (Anayasa
Mahkemesi’nin 18.1.1996 günlü, E:1995/25, K:1996/2 sayýlý kararý)

2) Kapsamýn belirsizliði, Hükümetin 91 inci maddede sayýlan yasak alanlara girip
girmeyeceðinin takibini de güçleþtirecektir.

3) Anayasa Mahkemesi’nce daha önce verilen birçok iptal kararýna konu düzenlemelerle
benzerlik arzetmesi nedeniyle Anayasa’nýn 153 üncü maddesine de açýkça aykýrýdýr.

4) Görevden alma ve emekliliðe sevkle ilgili istenen yetkiler disipli cezasý mahiyetinde olup
Anayasa’nýn 91 inci maddesi kapsamýnda deðerlendirilemez ve bu konuda ýsrar etmek Anayasa’nýn
153 üncü maddesine aykýrý olur.
Açýklanan nedenlerle komisyonun çoðunluk görüþüne iþtirak edilmemiþtir.

Genel Kurulun bilgisine saygýyla sunulur.
Mustafa Özyürek
Ýstanbul

Bülent Baratalý
Ýzmir

Ferit Mevlüt Aslanoðlu
Malatya
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Antalya

Türkiye Büyük Millet Meclisi

t.durak-

Mustafa Kalaycı
Konya

(S. Sayısı: 746)

/

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

– 56 –

KAMU HİZMETLERİNİN DÜZENLİ,
ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE
YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK ÜZERE
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ
TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ İLE
KAMU
GÖREVLİLERİNE
İLİŞKİN
KONULARDA YETKİ KANUNU TASARISI
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu
hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve
ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak
üzere;
a) Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenerek;
1) Mevcut bakanlıkların birleştirilmesine
veya kaldırılmasına, yeni bakanlıklar kurulmasına, anılan bakanlıkların bağlı, ilgili ve
ilişkili kuruluşlarıyla hiyerarşik ilişkilerine,
2) Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden
belirlenmesine veya bunların mevcut, birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıklar bünyesinde
hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesine,
3) Mevcut bakanlıklar ile birleştirilen veya
yeni kurulan bakanlıkların görev, yetki, teşkilat
ve kadrolarının düzenlenmesine, taşrada ve yurt
dışında teşkilatlanma esaslarına,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam
edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile
diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında
etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil,
görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme,
görevden alınma ve emekliye sevk edilme usûl
ve esaslarına,
ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisi vermektir.
(2) Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun
hükmünde kararnameler;

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
KAMU HİZMETLERİNİN DÜZENLİ,
ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE
YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK ÜZERE
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ
TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ İLE
KAMU
GÖREVLİLERİNE
İLİŞKİN
KONULARDA YETKİ KANUNU TASARISI
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu
hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve
ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak
üzere;
a) Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenerek;
1) Mevcut bakanlıkların birleştirilmesine
veya kaldırılmasına, yeni bakanlıklar kurulmasına, anılan bakanlıkların bağlı, ilgili ve
ilişkili kuruluşlarıyla hiyerarşik ilişkilerine,
2) Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden
belirlenmesine veya bunların mevcut, birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıklar bünyesinde
hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesine,
3) Mevcut bakanlıklar ile birleştirilen veya
yeni kurulan bakanlıkların görev, yetki, teşkilat
ve kadrolarının düzenlenmesine, taşrada ve yurt
dışında teşkilatlanma esaslarına,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam
edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile
diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında
etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil,
görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme,
görevden alınma ve emekliye sevk edilme usûl
ve esaslarına,
ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisi vermektir.
(2) Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun
hükmünde kararnameler;
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a) Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenmesine
ilişkin olarak,
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda,
2) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanununda,
3) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda,
4) 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda,
5) 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunda,
6) 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunda,
7) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış
Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunda,
8) 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda,
9) 5251 sayılı Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunda,
10) 5256 sayılı Aile ve Sosyal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri
Hakkında Kanunda,
11) 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve
Görevleri Hakkında Kanunda,
12) 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede,
13) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede,
14) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede,

a) Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenmesine
ilişkin olarak,
1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda,
2) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanununda,
3) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları
Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda,
4) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanunda,
5) 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve
Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunda,
6) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunda,
7) 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine
Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda,
8) 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve
Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunda,
9) 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunda,
10) 10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Aile
ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda,
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15) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede,
16) 441 sayılı Tarım ve Köyişleri
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede,
17) 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede,
18) 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede,
19) 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede,
20) Diğer kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerin görev, yetki, merkez, taşra ve
yurt dışında teşkilatlanma esasları, kadrolar,
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve
ilgilerine ilişkin hükümlerinde,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam
edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile
diğer kamu görevlilerinin, atanma, nakil,
görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme,
görevden alınma ve emekliye sevk edilme usûl
ve esaslarına ilişkin olarak;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda,
2) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununda,
3) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı
Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda,
4) 2477 sayılı 23/4/1981 Tarih ve 2451
Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne
İlişkin Kanunda,
5) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel
Kanununda,
6) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede,

11) 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda,
12) 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede,
13) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede,
14) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet
Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede,
15) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802
Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914
Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434
Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer
Bazı
Kanun
ve
Kanun
Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet
Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine
Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek
Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede,
16) 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve
Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede,
17) 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük
Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede,
18) 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet
Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede,
19) 25/3/1997 tarihli ve 571 sayılı
Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede,
20) Diğer kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerin görev, yetki, merkez, taşra ve
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7) Diğer kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerin memurlar, işçiler, sözleşmeli
personel ile diğer kamu görevlilerinin atanma,
nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme,
görevden alınma ve emekliye sevk edilme usûl
ve esaslarına ilişkin hükümlerinde,
yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemeleri
kapsar.

İlkeler ve yetki süresi
MADDE 2- (1) Bakanlar Kurulu bu
Kanuna göre verilen yetkiyi kullanırken;
a) Kamu hizmetlerinin bakanlıklar
arasındaki dağılımının yeniden belirlenmesine
ilişkin olarak,

yurt dışında teşkilatlanma esasları, kadrolar,
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve
ilgilerine ilişkin hükümlerinde,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam
edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile
diğer kamu görevlilerinin, atanma, nakil,
görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme,
görevden alınma ve emekliye sevk edilme usûl
ve esaslarına ilişkin olarak;
1) 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununda,
2) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda,
3) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama
Usulüne İlişkin Kanunda,
4) 23/6/1981 tarihli ve 2477 sayılı
23/4/1981 Tarih ve 2451 Sayılı Kanunun
Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanunda,
5) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununda,
6) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve
233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararnamede,
7) Diğer kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerin memurlar, işçiler, sözleşmeli
personel ile diğer kamu görevlilerinin atanma,
nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme,
görevden alınma ve emekliye sevk edilme usûl
ve esaslarına ilişkin hükümlerinde,
yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemeleri
kapsar.
İlkeler ve yetki süresi
MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
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1) Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların Devlet
bakanlarına bağlanması ve ilgilendirilmesi
uygulamasına hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan
zorunluluklar dışında yer verilmemesini,
2) Sosyal hizmetler alanında halen bağlı
kuruluşlar eliyle yürütülen aile, özürlüler,
çocuklar, kadınlar ve sosyal yardımlar
alanındaki hizmetlerin daha etkin ve verimli bir
şekilde sunulabilmesini sağlamak üzere yeni bir
bakanlık kurulmasını,
3) Ekonomiyle ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarınca yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, ekonomi politika, hedef ve
stratejilerini belirlemek üzere yeni bir bakanlık
kurulmasını,
4) İç ve dış ticarete yönelik hizmetlerin
daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesini
sağlamak üzere yeni bir bakanlık kurulmasını,
5) Gençlik ve spora yönelik hizmetlerin
daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesini
sağlamak üzere yeni bir bakanlık kurulmasını,
6) Kamu hizmetlerinin verimli, süratli ve
etkin bir şekilde yürütülmesini, ülkenin
ekonomik ve sosyal durumunu dikkate alarak
hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemeler yapılmasını,
7) Kamu hizmetlerinde işbölümü ve
koordinasyonun sağlanmasını, benzer hizmetlerin tek kuruluş veya birim tarafından
yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın
önlenmesini,
8) Teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden
kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak
kaydıyla, hiyerarşik bağlılık ve unvan
standardizasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmesini, zorunlu olmadıkça yeni birim
kurulmamasını, kadro ihdasında azamî tasarrufa
riayet edilmesini,
9) Kaynakların ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlara uygun ve rasyonel kullanılmasını,
kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması
yönünde düzenlemeler getirilmesini,
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b) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam
edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile
diğer kamu görevlilerinin atanma, nakil,
görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme,
görevden alınma ve emekliye sevk edilme usûl
ve esaslarına ilişkin olarak,
1) Yürütülen hizmetin, özelliklerini de
dikkate alacak şekilde çağdaş kamu yönetimi
anlayışına uygun bir şekilde geliştirilmesini,
2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından
yürütülen hizmetlerin, özelliğinden kaynaklanan
zorunlu farklılıklar saklı kalmak kaydıyla,
standardizasyon sağlanacak şekilde düzenlenmesini,
3) Yönetim görevlerine atanmada ve bu
görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat
esasları ile nitelikli personel istihdamının esas
alınmasını,
gözönünde bulundurur.
(2) Bakanlar Kuruluna verilen yetki, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı
ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar
Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname
çıkarabilir.
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Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

Yürürlük
MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Yürütme
MADDE 4- Tasarının 4 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan
Devlet Bak. ve Baþb. Yrd. Devlet Bak. ve Baþb. Yrd. Devlet Bak. ve Baþb. Yrd.
C. Çiçek
B. Arınç
A. Babacan
Devlet Bakaný
Devlet Bakaný
Devlet Bakanı V.
M. Aydın
H. Yazıcı
S. A. Kavaf
Devlet Bakaný
Devlet Bakaný
Devlet Bakaný V.
M. Z. Çağlayan
F. Çelik
H. Yazıcı
Devlet Bakaný
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
S. A. Kavaf
C. Yılmaz
A. Kahraman
Millî Savunma Bakaný V.
Ýçiþleri Bakaný
Dışişleri Bakanı
A. Kahraman
O. Güneş
A. Davutoğlu
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık ve İskân Bakanı
M. Şimşek
N. Çubukçu
M. Demir
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı V.
Tarım ve Köyişleri Bakanı V.
R. Akdağ
T. Yıldız
V. Eroğlu
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı
Ö. Dinçer
N. Ergün
T. Yıldız
Kültür ve Turizm Bakanı
Çevre ve Orman Bakanı
E. Günay
V. Eroğlu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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