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Danışma Meclisi Başkanlığı
Genel Sekreterliği
Kanunlar Md. : 06 - 902 (1/152) 00669
Konu : Kanun Tasarısı.

4 Haziran 1982

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYf GENEL SEKRETERLİĞİNE
Damşma Meclisi Genel Kurutunun 2 Haziran 1982 tarihli 100 ıtcü Birîeşhrtinde görüşülerek işaret
oyu ile kabul edilen, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve YeMerinlin Yenliden Düzenlen
mesi ile İlgili Yetki Kanunu Tasana ekte sunulmuştur.
Gereğimi arz ederim,
Sadi IRMAK
Damşma Meclisi Başkanı

NOT : Bu Kanun Tasarısı Genel Kurulun 13, 27, 31 Mayıs 1982 ve 2 Haziran 1982 Tarihli 94, 98,
99 ve 100 ncü Birleşimlerinde görüşülmüştür.

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : K.K.T.D. 18-101-1188/01918

4 Mart 1982

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza (arzı Bakanlar Kurulunca 1.3.1982 tarihînde kararlaştırılan «Kamu Kurum ve Kurutuşlarımn Kuruluş, Gttrev ve Yetkilerimin Yeniden Düzenlenmesi İle f&uü Yetki Kanunu Tasarısı» ve gerekçesi ili
şik olarak gönderlhnliştir.
Damşma Medsi tçtfUzHğUnUn 20 nüi maddesine göre gereğinin yapılmasını arz ederim.
Bülend ULUSU
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GENEL GEREKÇE
Bilindiği gibi, Bakanlıkların bir kısmı özel kanunla, bir kısmı da 3.9.1946 tarihli ve 4951 sayılı Kanun hü
kümlerine göre Başbakanın önerisi, Devlet Başkanının onayı ile kurulmuş bulunmaktadır.
Diğer kamu kurum ve kuruluşları da ya kanunla ya da Bakanlar Kurulu kararı veya Bakan onayı ile
kurulmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kurulma ve örgütlenme biçimleri belli esaslara bağlanmadığından, bu
kurum ve kuruluşların görevlerinin ve birimlerinin tespitinde farklılıklar olduğu gibi ortak birimlerin görev
lerinin belirlenmesinde de değişik düzenlemelere gidilmiştir.
Bu durum, zamanla kamu kurum ve kuruluşlarının gerek teşkilât yapısında, gerekse görev ve yetkilerinin
ıbelirlenmesi ve kullanımında bir takım karışıklık ve düzensizliklere yol açmıştır. Ayrıca, kamu kuruluşlarının
•teşkilatı gereksiz yere genişlerken hiyerarşik yapıda ve unvanlandırmada birlik ve paralelliğin korunamaması
zaman zaman hizmeti aksatıcı sonuçlara da neden olmuştur. Bu durumun hizmetlerin maliyetine etkisi ise
tartışmasızıdır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş ve görevlerine ilişkin kanunların hazırlanmasında diğer kurum
ve kuruluş kanunları dikkate alınmadığından bunların hukukî yapılarında fafklılüklar, koordinasyon bozuk
lukları, görev ve yetki tedahülleri ortaya çıkmakta bu da kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli
ve ekonomik /biçimde yürütülmesini engellemektedir.
Bütün bu nedenlerle, «kamu kurum ve kuruluşu» sayılan tüm birimleri kapsayacak genel bir düzenleme
yapılması; kaçınılması ve daha fazla geciktirilmesi mümlkün olmayan bir zorunluluk olmuştur. Bu düzenle
menin ayrı ayrı kanunlarla yapılması ise, kanun yapmanın gerektirdiği süre gözönüne alındığında, amacın
tam olarak gerçekleştirilebilmesine imkân vermemektedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki yapısal aksaklıkların süratle gideril
mesi amacıyla bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERt
Madde 1. — Kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, verimli, etkin, ekonomik biçimde yürütülmesi amacıy
la Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi amaçlanmaktadır.
Madde 2. — Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak çıkarılacak kanun hükmünde ka
rarnamelerin; Başbakanlık, Bakanlıklar ve bunlara bağiı veya bunlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının
(Kamu İktisadî Teşebbüsleri dahil) yeniden düzenlenmesine ilişkin hususları kapsaması öngörülmüştür.
Madde 3. — Bakanlar Kurulunun, Yetki Kanununa dayanarak çıkaracağı kanun hükmünde kararname
lerde hangi ilkeleri gözönünde bulunduracağı belirlenmektedir.
Bu arada Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılıkları ile Devlet Bakanlıklarının kurulması ve kaldırıl
ması uygulanmakta olan 4951 sayılı Kanunun amacına uygun olarak Başbakanın önerisi ve Devlet Baş
kanının onayına bırakılmakta, diğer Bakanlıklar ile Müsteşarlık ve Genel Müdürlüklerin kurulmasında ise
kanun hükmünde kararname çıkarılması öngörülmektedir.
İdareye elastikiyet kazandırılması maksadıyla Bakanlıklar bünyesinde müstakil daire başkanlığı kurulabil
mesi için ise Bakanlar Kurulu Kararı yeterli görülmüştür.
Madde 4. — Bakanlar Kuruluna iki yıl için kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi hük
me bağlanmaktadır.
Madde 5. — Kadro değişikliği nedeniyle bu Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarındaki
bazı personelin mevcut haklarına dokunulmaması ve bu suretle kişilerin mağduriyetinin önlenmesi amacıy
la kanunun yürürlük tarihinin 26.2.1982 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.
Madde 6. — Yürütme hükmüdür.
'
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İhtisas Komisyonu Raporu
TC
Millî Güvenlik Konseyi
İhtisas Komisyonu
Esas No. : 1/377
Karar No. : 102

16 Haziran 1982

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Danışma Meclisince kabul edilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Yeni
den Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısı Komisyonumuzda incelendi.
Danışma Meclisi metninin tümü kabul edildikten sonra maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Danışma Meclisince kabul edilen tasarının;
1 noi maddesindeki Kamu Kurumu niteliğindeki meslekî teşekküllerin kuruluş, görev ve yetkilerine iliş
kin hükümlerinin düzenlenmesi, bu kuruluşların yeni Anayasa ile alacakları statüye bağlı bulunduğundan
madde metninden çıkarılmıştır. Aym madde metnine Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri deyimi ilave
edilmiş, maddede yer alan bazı kurumlara ait istisnai hüküm, Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki birlik
ve bütünlük dikkate alınarak madde metninden çıkarılmıştır.
2 nci maddesi, l nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenerek maddeye açıklık
getirilmiştir.
3 ncü maddesinin (c) bendinde yer alan «Devlet Başkanlığı ve Başbakan Yardımcılıkları ile Devlet Ba
kanlıkları dışındaki» ibaresi ile bu »bendin ikinci paragrafı madde metninden çıkarılmıştır. Böylece bütün
bakanlıkların kuruluşu bu kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye göre kurulacağı vurgulanmıştır.
Aynı maddeye (d) bendinden sonra yeni bir (e) bendi eklenmek suretiyle Kamu kurum ve kuruluşlarının
merkez ve taşra teşkilatının düzenlenmesinde mülkî idare amirlerine gerekli yetkilerin tanınması sağlana
rak madde bentleri buna göre teselsül ettirilmiştir. Teselsüle göre (e) bendi (f) bendi olarak yeniden düzen
lenmiştir. Danışma Meclisinin kabul ettiği 3 ncü maddenin (g) bendi Komisyonumuzca metinden çıkarılarak
bunun yerine (h) bendi düzenlenmiş ve Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili ilke belirlenmiş
tir. Aynı maddeye (ı) bendi ilave edilerek çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnamelerin yürürlük tarihinin
Bakanlar Kurulunca 26 Şubat 1982 olarak tespitine de imkân sağlanmıştır.
4 ve 6 nci maddesi aynen benimsenmiş olup, 5 nci maddesi; 3 ncü maddeye (ı) bendinin ilavesi nedeniy
le yeniden düzenlenmiştir.
Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur.
Başkan
Muzaffer BAŞKAYNAK
Hâkim Tuğgeneral

Üye
Zeki GÜNGÖR
Hâkim Albay

Üye
İlhan KÖSEOĞLU
Hâkim Albay

Üye
Şahver KOBAL
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Dairesi Üyesi

Üye
Bahattin ABLUM
içişleri Bakanlığı
Hukuk Müşaviri

Üye
Fahri UZUNEFE
Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Malî Kontrol
Genel Müdür Yrd.

Üye
Nevzat CİZRE
Ticaret Bakanlığı
Teşkilatlandırma
Genel Müdürü
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HÜKÜMETIN TEKLIFI

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN

Kamu Kurum ve Kuruluşlaruuın Kuruluş, Görev ve
Yetkilerimin Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili Yetki
Kamunu Tasarısı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev
ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili
Yetki Kanunu Tasarısı
Amaç :

Amaç :
iMiAlDDE 1. — Kamu hizmetlerinin düzenli, sü
ratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebimesi için kamu kuruım ve kuruluşlarının kurulluş,
görev ve yetkilerine ilişkin konulanda aşağıda belirti
len çerçeve dahilinde Bakanlar Kuruluna kanun hükmün'de kararname çılkanma yetkisi verilım'iştir:

Kapsam :

MADDE 1. — Kamu hizmetlerinin düzenli, etkili,
verimli, ekonomik ve süratli bir şekilde yürütülmesi
için kamu kurum ve kuruluşları 'ile kamu kurumu ni
teliğindeki meslekî kuruluşların, tarım satış koopera
tiften ve bunların birliklerinin (Devlet Başkanlığı Dai
resi, Yasama Organı îdarî Kuruluşları, Genıelkurımajy Başkanlığı, Milî Savunma Bakanlığı, Yargı Ku
ruluşları, Sayıştay, Üniversiteler hariç) kuruluş, gö
rev ve yetkilerime İlişkin konularda aşağıda befetılen
çerçeve dahilinde Bakanlar Kuruluna Kanun Hük
münde Kararname çıkarma yetklisii verilmiştir.
Kapsam :

IMİAIDDE 2. — Bu Yetlki Kanununa göre çıfcarılacalk kanun hülkmünlde kararnameler;
a) IKamu hizmetlerindeki gelişmelere göre, muha
fazası, birleşitirilrnesi, yeniden düzenlenmesi veya ku
rulması öngörülen bakanlıklar ile bağlı ve ilgili ku
ruluşların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının :
i(jl) (Kuruluş biçimlerine ve hulkukî yapılarına,
(2) Hangi anabirimlerden oluşacağına,
(3) ıBirimler arasındaki hiyerarşik ilişkiye,
!(4) Tüm kuruluşlarda benzer hizmet yapan bi
rimlerin görev, yetlki ve yükümlülüklerine,
Ait genel esasları,
b. ı(a) (Bölümünde sayılan kurum ve kuruluşla
rın gerektiğinde kaldırılmasına yetki veren hükümle
ri,
ICJ (a) (bölümüne göre belirlenecek genel esas
lar dahilinde bu kurum ve kuruluşların herbirin'in teş
kilatlanma, görev, yetlki ve yü'kümlülülklerMn belir
lenmesine ilişkin hükümleri,
(Kapsar-

MADDE 2. — Bu kanuna göre çıkarılacak kanun
hükmündeki kararnameler,
a) ;Kamu hizmetlilerinin Bakanlıklar arasında bö
lünüşüne, hangi anahfemet kuruluşlarının hangi bakankkılıara bağlanacağına, yeni bakanlık, bağlı ya da
ilgili kuruluş kurulmasına, mevcutların birleştirilme
sine veya kaldırılmasına, bakanlıkların taşrada ye
yurt dışında teşkilat kurmasına; muhafazası biriieşrtıirilr
mesi, yeniden düzenlenmesi veya kurullmıası önıgöruUıen
bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
kuruluş biçimlerine, hukukî yapılarına, hangi anahlizmet birimlerinden oluşacağına, birimler arasındaki hliyerarşiiık İlişkilere, tüm kuruluşlarda benzer hıizmet
yapan birimlilerin görev, yetki ve yükümlıülüklerine
ait genel 'esasları,
!b) Bu esaslara uygun olarak yukarıda sayılan ku
rum ve kuruluşların teşkilat, görev ve yetkilerinin dü
zenlenmesi !ıe gereğimde kadro düzenlenmesine ilişkim
hükümleri,
ıc) Kamu Kurumu niteliğindeki meslekî kuruluş
larla tarım satış kooperatifleri ve birlıiklıerinlin bütün
kademedeki üniteleri ile birliklerinin yönetim ve de
netim kuralarınla yenliden teşkili, bunların seçim
usulleri, görev ve yetkileri, genel kurularının toplan
ma ve karar nisabı gibi hususlara İlişkim hükümleri,
Kapsar.
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının

Kuruluş, Görev ve Yetidlerinin Düzenlenmesi De tlgOi Yetikfi Kamunu
Tasana

Amaç :
MADDE 1. — Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilme
si için kamu kurum ve kuruluşları, Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile bunların birliklerinin ku
ruluş, görev ve yetkilerine ilişkin konularda aşağıda belirtilen çerçeve dahilinde Bakanlar Kuruluna kanun
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, bağlı ya da ilgili kuruluş kurulmasına, mevcutların birleştirilmesine
veya kaldırılmasına, bakanlıkların taşrada ve yurt dışında teşkilat kurmasına; muhafazası, birleştirilmesi, ye
niden düzenlenmesi veya kurulması öngörülen bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş
biçimlerine, hukukî yapılarına, hangi ana hizmet birimlerinden oluşacağına, birimler arasındaki hiyerarşik
ilişkilere, 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,
görev ve yetlkileri ile işleyişi gibi hususların yeniden düzenlenmesine ilişkin hükümleri,
Kapsan
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•(Hükümetin Teklifi)

(Danışma Meclisinin1 Kabul Ettiği Metin)
İlkeler :

İlkeler :
IMAODE 3. — Balkanlar Kurulu, birinci madde
ile verilen yetlkiyi kullanırken, kamu hizmetlerinin
ıdüizenli, süratli, etibin, verimli ve efkonoımlc bir şekiide yürütülebilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki
ülkeleri gözömüride bulundurur :
a) (Asli ve sürekli kamu hizmetlerinden genel İda
re esaslarına göre yürütülmesi gerekenler, Başbakan
lık, Bakanlıklar ve 'bunlara bağlı Müsteşarlık ve Ge
nel Müdürlükler elliyle gömdürülür.

/MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, birinci madde
İle verilen yetkiyi kulaturken, kamu hizmetlerinin dü
zendi, etkili, verimli, ekonomik ve süratli bir şekilde
yürütülebilmesinıi sağlamak amacıyla aşağıdaki ilke
leri gözönünde bulundurur :

b) IBakanlıkların kuruluş ve teşkilâtlanimasın'da;
kamu Hizmetlerinde iş bölümünün ve koordinasyo
nun sağlanması, blir hizmetin tek kuruluş veya bi
rim tarafından yürütülmesi ve kaynak israfının ön
lenmesi esasına uyulur.

ib) Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmasında;
kamu hizmeti erinde iş bölümünün ve koordinaısyonun ısağlıanımaısı, bir hizmetin tek kuruluş veya birim
tarafından yürütülmesi ve kaynak israfının önlenmesfi ©sasına uyulur.

c) (Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılıkla
rı ile Devlet Bakanlıkları dışındaki Bakanlıklar, Müs
teşarlık ve Genel Müdürlükler bu Kanunla Bakanlar
ıKuruluna verilen yetkiye göre kurulur,
(Bakanlıklar bünyesinde müstakil Daire Başkanlığı
kurulabilmesi Jç'in Bakanlar Kurulu kararı alınması
yeterl'idir.
id) IKurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt
dışı teşkilatı, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan
Zorunlu farklılıklar saklı kalmak kaydı ile, hiyerarşîk bağlılık, unvan ve rütbe standard'izasyoinu sağla
nacak sekilide düzenlenir,

c) Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılık
ları üle Devlıet Bakanlıkflları dışındaki Bakanlıklar,
Müsteşarlık ve Genel Müdürlükler bu kanunla Ba
kanlar Kuruluna verilen yetkiye göre kurulur.

e) (Yeni düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı
ve derecesi değişen görevlilerin eski kadrolarına ait
.aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hak
ları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağ
lı olarak saklı tutulur.
,f) Kamu iktisadî teşebbiMerjınlin kuruluş ve teşkilâtlanımaisırida, yukarıdaki ilkelerle birlikte hizmetin
gerekliliği, ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik
ve kârlılık esasları gözönünde bulundurulur.

la) Kamu hizmetlerinden genel idare esaslarına
göre yürütülmesi gerekenler, Başbakanlık, Bakanlık
lar ve bunlara bağlı kuruluşlar /elliyle yürütülür.

Bakanlıklar bünyesinde müsıtakil Dalire Başkan
lığı kurulabiılmesii için Bakanlar Kurulu Karan alın
ması yeterlidir.
d) Kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt
dışı teşkilatı, hizmetlerin özelliğimden kaynaklanan!
zorunlu farklııliiklıar saklı kalmak kaydı ile, hiyerarşlik
foağlıMc, unvan ve rütbe standardizasyonu sağlanacaV
şekilde düzenlenir.
e) Yeni düzenlemeler medeniyle kadro unvanı
ve derecesi değişen görevlilerin kazanılmış hak aylık
ları ile eski kadrolarına ait ek göstergeleri yenli görev
lerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağla olarak ısalklîl tutulur.
/Sakili kalma süresi bir terfi süresi ile sınırlıdır.
f) .Kamu iktisadî Teşebbüslerinin kurulıuş ve teş
kilatlanmasında, yukarıdaki 'ilkelerle birlikte hizmetlin
gerekliliği, ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve
kârlılık esasları gözönünde bulundurulur.
^
g) Kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşların, tarım satış kooperatifleri ve biriliklerinin kuru»
duş kanunları, organlarının teşkili, görev ve yetkileri
yeniden düzenlenirken bu kuruluşların, her türlü za
rarlı akımların dışında tutulması ve siyasî etkiden1
arındırılması esası gözönünde tutulur.
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(İhtisas Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
İlkeler :
MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, birinci madde ile verilen yetkiyi kullanırken, kamu hizmetlerinin dü
zenli, etkili, verimli, ekonomik ve süratli bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki ilkele
ri gözönünde bulundurur :
a) Kamu hizmetlerinden genel idare esaslarına göre yürütülmesi gerekenler; Başbakanlık, 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 esasına
uyulur.
c) Bakanlıklar, Müsteşarlık ve Genel Müdürlükler bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye göre
kurulur.
d) Kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı, hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zo
runlu farklılıklar saklı kalmak kaydı ile, hiyerarşik bağlılık, unvan ve rütbe standardizasyonu sağlanacak
şekilde düzenlenir.
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve ta§ra teşkilatının
gerekli yetkiler tanınır.

düzenlenmesinde mülkî idare amirlerine

f) 27 Şubat 1982 tarihli, 8/4334 ve 8/4337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları esas alınarak yapılan ve
bu Kanun ile verilen yetkiye dayanılarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler uyarınca yapılacak
olan yeni düzenlemeler nedeniyle kadro unvanı ve derecesi değişen görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek
gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı 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
gerekliliği, ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kârlılık esasları gözönünde bulundurulur.
h) Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile bunların Birliklerinin kuruluşu, organlarının teşkili,
görev ye yetkileri ile işleyişleri gibi hususların yeniden düzenlenmesinde, hizmetin gerekliliği, ülke ekonomi
sine yararlılık ve verimlilik esasları dikkate alınır.
ı) Bakanlar Kurulu, bu kanuna dayanarak çıkaracağı kanun hükmünde kararnamelerin yürürlük tarihi
ni 26 Şubat 1982 olarak tespit etmeye yetkilidir.
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{Hükümetin Teklifi)

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)
Yetki Süresi :

Yetki Süresi :
IMAÖDE 4. — Bakanlar Kuruluna birimdi mafdlde
ile verilen yetki, bu Kanunum yürürlüğe girtdiği tarih
ten itlilbaren Jki yıl için geçerlildir.

MADDE 4. — Bakanlar Kurutana birindi madde
ile verilen yetki, bu Kanunum yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 18 aıy için geçerlidir.
Yürürlük :

Yürürlük :
MADDE 5. — Bu Kamum 26 Şubat 1982 tarihin'den geçeri olmafk üzere yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu Kamun, yenli düzenleımıelıerıde
kadro unvan ve derecesi değişen personelim özitük
hakları 'ile igilıi hükümleri 26 Şulbait 1982 (tarihimden
geçerli olanak üzere, yayımı (tarihimde yürürlüğe gi
rer,
Yürütme :

Yürütme :
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini1 Bakan
lar Kurulu yürütür.

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerimi Bıatoanillar
Kurullu yürütür.
31 . 3 . 1982

Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Z. Baykara

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
T. Özal

Devlet Bakam
Prof. Dr. İ. Öztrak

Devlet Bakam
M. özgüneş

Devlet Bakam
Prof. Dr. M. N. özdas

Adalet Bakanı
C. Menteş

Millî Savunma Balkanı
Ü. H. Bayülken

İçişleri Bakanı
S. Çetiner

Dışişleri Bakam
/. Türkmen

Maliye Bakam
K. Erdem

Millî Eğitim Bakanı
H. Sağlam

Bayındırlık Bakanı
Dr. Tt Önalp

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı
Prof. Dr. K. Kılıçturgay

Gümrük ve Tekel Bakanı
Prof. Dr. A. Bozer

Ulaştırma Bakanı
N.: Özgür

Ticaret Bakanı
K. Cantürk
Tarım ve Orman Bakam
Prof. Dr. S. Özbek
KüMir ve Turizm Bakanı
jf. Evliyaoğlu

Çalışma Bakanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Prof. Dr. T._ Esener
M. Turgut
Jjnar ve iskân Bakanı
Dr._ S, Tüten

Köy işleri ve Koop. Bak.
M. R. Güney

Sosyal Güvenlik Bakam
S. Side
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Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
F. İlkel
Gençlik ve Spor Bakanı
Vt Özgül

—9—
(İhtisas Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Yetki Süresi :
MADDE 4. — Danışma

Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yürürlük :
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :
MADDE 6. — Danışma Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
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