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Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Perso
nelinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki
Kanunu
(Resmî Gazete ile yayımı : 9.6.1991 Sayı : 20896)
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3755

Kabul Tarihi
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ı
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ça
lışmalarında etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yü
rütülmesini sağlamak üzere bunların malî ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapmak; Yürüt
me organı bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının (Genelkurmay Başkanlığı hariç) kuru
luş, görev ve yetkilerine ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak amacıyla Bakanlar Kuru
luna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermektir.
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler;
a) Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel
İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda,
kanunla kurulan fonlarda ve kefalet sandıklarında istihdam edilen memurlar, Kamu İktisadî
Teşebbüsleri veya İktisadî Devlet Teşekküleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici
ve ek geçici maddelerine göre aylık ödeyen kuruluşlarda çalışanların malî ve sosyal haklarını
düzenleyen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin münhasıran özlük haklarına ilişkin
hükümleriyle özel kanunlarında veya teşkilat kanunlarında mevcut malî ve sosyal haklara dair
olan hükümlerinde,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin olarak, kamu hizmetlerinin
bakanlıklar arasında bölünüşüne, bakanlık ve bağlı veya ilgili kuruluşlar kurulmasına, Sosyal
Sigortalar Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun teşkilatları dışında özel hukuk hükümlerine göre yöneti
lenler hariç olmak üzere mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının birleştirilmesine veya kaldırıl
masına, bunların görev, yetki ve teşkilatlarında,
Yapılacak değişiklik ve düzenlemeleri kapsar.
İlkeler
MADDE 3. — Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken;
a) Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve
sosyal durumunu dikkate alarak ücret sistemini adil bir şekilde geliştirmeyi; memurlar ve diğer
personelin malî ve sosyal haklannda hizmetin özellik ve gereklerine uygun iyileştirmeler yapmayı,
b) Başbakanlık, bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar eliyle, genel idare esaslarına göre yürü
tülmesi gereken kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasını; bir hizmetin tek
kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın önlenmesini,
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c) Teşkilatların, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak
kaydı ile, hiyerarşik bağlılık ve unvan standardizasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmesini,
Göz önünde bulundurur. Ayrıca;
d) Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde yazılı yetkiler kullanılırken, sadece mer'i
mevzuatta mevcut yetkilerin yeniden dağılımı, toplanması veya kaldırılması esastır.
e) Bu Yetki Kanunu ile ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan
kanun veya kanun hükmünde kararnameler ile bunların ilgili maddelerinde düzenleme yapılabilir.
0 Bu Yetki Kanununun uygulanmasında biri diğerinden ilişkisiz konular aynı kanun hük
münde kararname metninde yer alamaz.
Yetki Süresi
MADDE 4. — Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından itiba
ren on ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde
kararname çıkartabilir.
Yürürlük
I

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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