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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 18i Sayılı
Kanun Hükmimde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine
Dair Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı: KHK/210
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında IKI Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi, 17 6/1982
/

tarihli ve 2880 sayılı Kanunun Verdiği yetkiye dayanılarak. Bakanlar Kurulu'nca
e/6/1984

TARIHINDE

kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a)
ve (el bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«a)

Toplum sağlığını ilgilendiren her

koruyucu sağlık hizmetlerinin ve-

rilmesini sağlamak, bu h î z m e t l e r e halkın katkı ve iştirakını, temin e t m e k »

«•c) Saglıklı çevre- temin etmek amacıyla çevre sağlığını ilgilendiren her türlü
tedbiri almak ve aldırmak ve gayrısıhhi müesseselerin halkın s a ğ l ı ğ ı n a zarar vermesini engellemek ve gerekli denetımlerini yapmak -

Madde 2 — 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 nci maddesinin (b)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
«b) Farmasotik ve tıbbi madde ve mustahzan üreten yerlerin, dağıtım ve
depolama üniteleri ile eczanelerin açılış ve çalışmalarının esaslarını tespit etmek,
gerekli denetimleri yapmak Madde 3 — 18) Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 ncı maddesinin
ıh) fıkrası (ı) olarak değiştirilmiş, (10 fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
•h)

Halk sağlığı eğitimini düzenlemek ve yürütmek,»

Madde 4 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
«Danışma ve Denetim Birimleri
MADDE 18 — Sağlık VE Sosyal Yardım Bakanlığı merkez kuruluşundaki da-

nışma ve denetim birimleri şunlardır.
a)

Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b)

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

c)

Hukuk Müşavirliği,

d)

Bakanlık Müşavirleri,

e)

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,»

Madde 5 — 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
MADDE 20 — Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu

Başkanlığının

görevleri şunlardır:
a)

Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık programlar, Ba-

kanlar Kurulu Kararlan ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve
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görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun
olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı
olmak,
b) Uzun vadeli plânlarla, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilatına göndermek,
c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi
için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şe
kilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına
göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,
d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle
ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
e) Kalkınma plân ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının
uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken
güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede
giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetle
rini yürütmek,
f) Plânlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine ge
tirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,
g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Kanun teklifleri hakkında ba
kanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,
h)

Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak
diğer hizmetleri yürütmek.»

ve

Madde 6 - 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 22/A maddesi
eklenmiştir.
«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
MADDE 22/A — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında basın ve halkla ilişki
lerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere
göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»
Madde 7 - 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
•Yardımcı Birimler
MADDE 23 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır.
a)

Personel Genel Müdürlüğü,

b)

İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı,

c)

Savunma Sekreterliği,

d) özel Kalem Müdürlüğü,»
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Madde 8 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
MADDE 28 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri
yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürüt
mek,
c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yap
mak,
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek
ve yürütmek,
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara
sunulmasını sağlamak,
h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlem
lerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak.
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bun
lara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenle
mek ve yürütmek,
1) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.»
Madde 9 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Sürekli Kurul
MADDE 30 — Saglık ve
Sağlık Şurası'dır.-

Sosyal

Yardım Bakanlığının sürekli kurulu, Yüksek

Madde 10 — 181 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 31 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«MADDE 31 — Bakanlıkça verilecek önemli sağlık ve sosyal yardım konulan
hakkında görüş bildirmek ve tababet şubeleri sanatlarını ifadan doğan adli konu
larda görüş vermek üzere (11) üyeli bir Yüksek Sağlık Şurası kurulmuştur.
Şura üyeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanınca ülkede sağlık hizmetleri
veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilir.
Bakanlık Müsteşarı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı.
Temel Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürleri ile I. Hukuk Müşaviri Kurulun
tubii üyeleridir.
Seçim yolu ile Şura üyesi olanların görev süresi bir yıldır.
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Bakanlık, ülkenin sağlık ve sosyal hizmetleri ile ilgili konularında danışma
fonksiyonu yapmak üzere Şur'aya bağlı olarak danışma kurulları oluşturabilir. Kurul Başkanları, Sağlık Şurası toplantılarına tabii üye olarak katılır. Kurul üyelerine
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 16 ncı maddesinde tespit edilen huzur
hakkı ödenir.
Yüksek Sağlık Şurası yılda en az bir kere toplanır. Bakanlık lüzum gördüğü
hallerde Şura'yı toplantıya çağırabilir.
Şuranın ve danışma kurullarının çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönergede tespit edilir.
Şura ile ilgili sair hususlar 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda yeralan
hükümlere göre yürütülür.»
Madde 11 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde
sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 25, 27, 32, 33, 34, 35, 36 ve
37 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 12 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki Geçici 8 inci
madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birim
lerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek
gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı
olarak saklı tutulur.
Yürürlük
Madde 13

Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.
Yürütme
Madde 14 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
Kenan E V R E N
Cumhurbaşkanı
T

ÖZAL

Başbakan
I. K. ERDEM
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

K. OKSAY
Devlet Bakanı

A. M. YILMAZ
Devlet Bakanı

S. N. TÜREL
Devlet Bakanı

A. TENEKECİ
Devlet Bakanı

I. OZDAĞLAR
Devlet Bakanı

A. K. ALPTEMOÇİN
Devlet Bakanı

M . N. ELDEM
Adalet Bakanı

Z. YAVUZTÜRK
MIHI Savunma Bakanı

A. TANRIYAR
İçişleri Bakanı

V. HALEFOÖLU
Dışişleri Bakanı

V. ARIKAN
Maliye ve Gümrük Bakanı

M. V. DİNÇERLER
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
V. ATASOY
Ulaştırma Bakanı
C. BÜYÜKBAŞ
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

I. S. GİRAY
Bayındırlık ve Iskan Bakanı

H. H. DOĞAN
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
C. BÜYÜKBAŞ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

M. AYDIN
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
M. AYDIN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.
M. M. TAŞCIOGLU
Kültür ve Turizm Bakanı

