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Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi
ile İlgili Yetki Kanunu
(Resmî Gazete ile yayımı i 19.6.1982 Sayı : 17729)
Kanım No.
2680

Kabul Tarihi :
17 . 6 . 1982

Amaç :
MADDE 1. — Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebil
mesi için kamu kurum ve kuruluşları, Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile bunların birliklerinin
kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin konularda aşağıda belirtilen çerçeve dahilinde Bakanlar Kuruluna Ka
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.
Kapsam :
MADDE 2. — Bu Yetki Kanununa göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler :
a) Kamu hizmetlerinin Bakanlıklar arasında bölünüşüne, hangi anahizmet kuruluşlarının hangi bakan
lıklara bağlanacağına, yeni bakanlık, bağh ya da ilgili kuruluş kurulmasına, mevcutların birleştirilmesine ve
ya kaldırılmasına, bakanlıkların taşrada ve yurt dışında teşkilat kurmasma; muhafazası, birleştirilmesi, ye
niden düzenlenmesi veya kurulması öngörülen bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş
biçimlerine, hukukî yapılarına, hangi anahizmet birimlerinden oluşacağına, birimler arasındaki hiyerarşik iliş
kilere, tüm kuruluşlarda benzer hizmet yapan birimlerin görev, yetki ve yükümlülüklerine ait genel esasla
rı,
b) Bu esaslara uygun olarak yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların görev, yetki, teşkilat ve kadroları
nın düzenlenmesine ilişkin hükümleri,
c) Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile bunların birliklerinin kuruluşu, organlarının teşkili, gö
rev ve yetkileri ile işleyişi gibi hususların yeniden düzenlenmesine ilişkin hükümleri,
Kapsar.
İlkeler :
MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, birinci madde ile verilen yetkiyi kullanırken, kamu hizmetlerinin dü
zenli, etkili, verimli, ekonomik ve süratli bir şeküde yürütülebilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki ilkeleri
göz önünde bulundurur :
a) Kamu hizmetlerinden genel idare esaslarına göre yürütülmesi gerekenler; Başbakanhk, Bakanlıklar ve
bunlara bağlı kuruluşlar eliyle yürütülür.
b) Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmasında; kamu hizmetlerinde iş bölümünün ve koordinasyonun
sağlanması, bir hizmetin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesi ve kaynak israfının önlenmesi esası
na uyulur.
c) Bakanlıklar, Müsteşarlık ve Genel Müdürlükler, Bakanlar Kuruluna bu Kanunla verilen yetkiye gö
re kurulur.
d) Kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zo
runlu farklılıklar saklı kalmak kaydı ile, hiyerarşik bağlılık, unvan ve rütbe standardizasyonu sağlanacak şe
kilde düzenlenir.
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatının düzenlenmesinde valilere gerekli yetkiler tanınır.
f) 27 Şubat 1982 tarihli, 8/4334 ve 8/4337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlan esas alınarak yapdan ve bu
Kanun ile verilen yetkiye dayanılarak çıkardacak kanun hükmünde kararnameler uyannca yapdacak olan
yeni düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı ve derecesi değişen görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gös-
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terge ve her türlü zam ve tazminat haklan yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağh olarak saklı
tutulur.
Bu bent hükmü 29 Haziran 1981 tarihli ve 2485 sayılı Kanun kapsamına giren personele de uygulanır.
g) Kamu İktisadî Teşebbüslerinin kuruluş ve teşkilatlanmasında, yukarıdaki ilkelerle birlikte hizmetin ge
rekliliği, ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kârhhk esasları göz önünde bulundurulur.
h) Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile bunların birliklerinin kuruluşu, organlarının teşkili, gö
rev ve yetkileri ile işleyişleri gibi hususların yeniden düzenlenmesinde, hizmetin gerekliliği, ülke ekonomisine
yararlılık ve verimlilik esasları dikkate almır.
Bakanlar Kurulu, bu Kanuna dayanarak çıkaracağı kanun hükmünde
26 Şubat 1982 olarak tespit etmeye yetkilidir.

kararnamelerin

yürürlük
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Yetki Süresi :
MADDE 4. — Bakanlar Kuruluna birinci madde ile verilen yetki, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 18 ay için geçerlidir.
Yürürlük

:

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

:

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Danışma Meclisi
Birleşim
Sayfa
64
89
94
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278
261
412:446
453
498:499
562
573:591,591:604
610:649
658:691

I - Gerekçeli 114 S. Saydı basmayazı Danışma Meclisinin 100 üncü Birleşimine, 421 S. Sayılı basma
yazı Millî Güvenlik Konseyinin 107 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Danışma Meclisi Bütçe - Plan; Millî Güvenlik Konseyi İhtisas komisyonları görüşmüş
tür.
III - Esas No. : Danışma Meclisi 1/152, Millî Güvenlik Konseyi 1/377.

