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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
«Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Yeren Hükümlerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayım
lanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir.
Mezkûr Kararnamenin 5.5.1988 tarihinde Başkanlığınıza gönderilen «Bazı Ka
nunların Bakanlar Kuruluna Yetki Yeren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı» ile birlikte görüşülmesini arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan
GEREKÇE
Bakanlar Kuruluna ait «bazı görev ve yetkilerin ilgili bakanlıklara verilmesi sure
tiyle Bakanlar Kurulunun yükünün azaltılması ihtiyacı 1950'li yıllarda duyulmuş ve
Balkanlar Kurulu seviyesine kadar çıkmaması gereken konuların tasfiyesini yapmak
amacıyla çalışmalara başlanılmıştır. Bakanlar Kurulu çalışmalarının daha verimli ve
etkili tor düzeye kavuşturulması çabaları bugüne kadar müspet olarak sonuçlandırıla
mamıştır.
Yönetimin; daha dinamik bir çalışma anlayışı içerisinde, verimli iş üreten sağlıklı
bir yapıya kavuşturulması ve halkla ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekli düzenleme
lerin geciktirilmeden yapılması mecburî hale gelmiştir. Bu işlemlerin daha kısa sürede
ve daha az emek ve zaman harcanarak yerine getirilmesi ülkemiz ve milletimiz açı
sından büyük önem arz etmektedir.
Yürürlükte Ibulunan kanunların pek çoğunda Bakanlar Kuruluna görev ve yetki
verilmiştir. Söz konusu görev ve yetkilerin birçoğu hükümetin meşgul olamayacağı ve
ayrıntılarına giremeyeceği kadar teknik uzmanlıkla ilgili işler ve konulardan oluşmak
tadır.
Bakanlar Kurulu, mevcut mevzuat uyarınca sadece genel yönetimin ayrıntılı sa
yılabilecek konularıyla değil, yönetim ilkeleri! açısından yerel yönetimlerce sonuçlan
dırılmasında fayda umulan işlerle bile uğraşmak mecburiyetinde kalmaktadır. Bu du
rum, Bakanlar Kurulunun daha önemli konular üzerinde yeterince eğilecek vakit bula
maması sonucunu doğurmaktadır.
Ülkemiz gibi 'kalkınma yolunda olan ülkelerde ekonomik ve sosyal gelişmenin
gerçekleştirilebilmesi için hükümetlerce yerine getirilmesi gereken işlerin çokluğu ve
çeşitliliği, yönetim kademelerinde konu ve şahıs yönünden İsabetli görev ve yetki devTürkiye Büyük Millet Meclisi
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rini mecburi kılmaktadır, özellikle siyasal rejim olarak demokrasiyi benimsemiş ülke
lerde böyle bir düzenlemenin yapılması kaçınılmaz olmaktadır.
Kaldı ki, Bakanlar Kurulu genel siyasetin oluşturulduğu yerdir. Hükümet prog
ramı çerçevesinde genel siyasetin yürütülmesiyle görevli ve sorumlu olan Balkanlar Ku
rulunun bu görevini gereği gibi yapabilmesi için, genel siyaset ile ilişkisi bulunmayan
konularla uğraşmaması gerekir.
Bakanlar Kuruluna verilen birtakım yetkilerin, önemi ve özelliği dikkate alınarak
Başbakanlığa veya ilgili bakanlıklara devredilmesi için hazırlanan bu Kanun Hükmünde
Kararname ile Bakanlar Kurulu çalışmaları daha verimli ve etkili bir düzeye gelecek
ve bürokratik engeller azaltarak çalışmalara hız kazandırılacaktır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde ile, bu düzenlemenin eki olan listede talihleri, sayıları ve
adları tasrih edilmek suretiyle belirtilen kanunların çeşitli madde ve fıkralarında Ba
kanlar Kuruluna tanınmış bulunan yetkiler, sözü edilen Kurulun iş yükünü hafiflet
mek amacıyla Başbakanlığa veya ilgili bakanlıklara devredilmektedir.
Geçici Madde — Bu madde, idarî faaliyetlerde sürekliliğin ve istikrarın sağlanması
ve düzenleme dolayısıyla meydana gelebilecek olan muhtemel kopuklukların önlenmesi
amacıyla getirilmiştir. Diğer bir deyimle, ilgili kanunlarında tüzükle düzenlenmesi ön
görülmekle birlikte bu Kanun Hükmünde Kararname ile yönetmelik şeklinde tanzimi
uygun görülen konulara mütedair yönetmelikler meriyete girinceye kadar geçecek süre
içerisinde, mevcut tüzük hükümlerinin yürürlüklerinin devam edeceği hüküm altına
alınmaktadır.
Madde 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde yürürlüğe gi
receği belirtilmektedir.
Madde 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin Bakanlar Kurulunca
yürütüleceği öngörülmektedir.
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