içişleri Bakanhguun Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanan Hükmünde Kararname
Karar Sayısı. KHK/179
içişleri Bakanlığının Yeniden Düzenlenmesi 17/6/1882 tarihli ve 28ao | |
Kamfnun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 13/12/1983 târihinde k
rariaştınlmışîır.
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev,

Teşkilât

Amaç
Madde I."
venliğinin
korunması,
sır

ve asayişinin

ve düzenlenmesi

idarelerin

sathında sivil
için

İçişleri

ilişkin

sağlanması,

ve Bölge

ile

yönlendirilmesi,

ilgili

ve genel

kurulmayapılması

men ve takibi,

hizmetlerinin
teşkilat

gü-

ahlakın

Valiliklerinin

kaçakçılığın

kurulmasına,

yurdun iç

çalışmaların

savunma, nüfus ve vatandaşlık
Bakanlığının

amacı,

kamu düzeninin

mülki idare . bölümlerinin

kaldırılması

mahalli

si

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin

yurt

yürütülme-

ve görevlerine

•

esaslarıdüzenlemektir.

Görev
Madde 2.-

İçişleri

a) Bakanlığa
tiyle
ğini

ülkesi

bağlı

ve milleti

ve asayişini,

iç
ile

güvenlik

görevleri

şunlardır

kuruluşlarını

bölünmez bütünlüğünü,

kamu düzenini

hak ve hürriyetleri
b) Sınır,

Bakanlığının

ve genel

ahlâkı.

iddre
yurdun

:
etmek
iç

Anayasada

güvenliyazılı

korumak,
kıyı

ve karasularımızın

muhafaza ve emniyetini

lamak
c)

sure-

Karayollarında

trafik

düzenini

sağlamak

ve

denetlemek.

sağ-

d) Suç işlenmesini
e) Her törlil

kaçakçılığı

men ve takip etmek,

f ) Yurdun iç politikasına,
ları
lerde

ile* ilgili

il

değerlendirmeler

gertel ve özel durum-

ve ilçelerin

yapmak ve Bakanlar Kuruluna

teklif-

bulunmak,
g)

Ülkenin

idarelerini,
idare

takip etmek v«? yakalamak,

önlemek, suçluları

ile

idari

mahalli

bölümlere

idareleri

ayrılması,

ve bunların

olan alaka ve münasebetlerini

h) Yurt sathında

sivil

il

ve ilçelerin

Bölge Valilikleri

genel
ve merkezi

düzenlemek,

savunma hizmetlerini

yürütmek ve koordi-

nasyonu sağlamak,
i)

Nüfus ve vatandaşlık

j)

Kanunlarla

verilen

hizmetlerini
diğer

yürütmek,

görevleri

yapmak.

Teşkilât,
Madde 3.lâtı

ile

bağlı

İçişleri

Bakanlığı

kuruluşlardan

teşkilâtı,

meydana

merkez ve taşra

teşki-

gelir.

tKÎNÇÎ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilâtı

Merkez

Teşkilâtı

Madde 4.-

Bakanlık

danışın* ve denetim

birimleri

merkez teşkilâtı
w yardımcı

Bakanlık merkez teşkilatı
tir.

1

Ekli

ana hizmet birimleri
bir inlerden moydun*

(1) Sayılı

Cetvelde

ile
setir.

gösterilmiş-

BÎRİNCÎ BÖLÜN
Bakanlık Makamı

Bakan
Madde 5 . - Bakan, Bakanlık
lık

hizmetlerini

siyasetine,
rütmekle
larla
şı

mevzuata,

kuruluşunun

hükümetin

kalkınma planlarına
ve Bakanlığın

işbirliği

faaliyet

genel

ve yıllık

amiridir

siyasetine,

giren

görevli

güvenlik

uygun olarak >yü*

konularda

sağlamakla,

ve Bakan-

millî

programlara

alanına

ve koordinasyonu

en üst

bakanlık-

diğer

ve Başbakana

kar-

sorumludur.
Bakan, emri altındakilerin

olup.

Bakanlık

yetlerini,

merkez,

işlemlerini

taşra

faaliyet

teşkilatı

ve işlemlerinden

ile

bağlı

ve hesaplarını.deneti

sorumlu

kuruluşlarının

emekle

görevli

faali-

ve

yetkili-

dir.

Müsteşar
"idde
Bakanlık
nünde,

6.-

hizmetlerini

Bakanlığın

programlara,

Bakan adına

verir

Teftiş

Kurulu

ve bunların

sorumludur.

kalkınma

Bakanliğin

uygulanmasını

yardımcısı

direktif

uygun olarak

hariç

yukarıda • belirtilen

ve onun

ve Bakanın

amaç ve politikalarını

Müsteşar,
karşı

Bakanın emrinde

mevzuat hükümlerine

amaçla Bakanlık
emirleri

Müsteşar,

takip

hizmetlerin

ve emirleri

planlarına

düzenler

olup,

ve

ve yürütür.

kuruluşlarına
ve temin

yöyıllık
Bu

gereken
eder.

yürütülmesinden

Bakana

i
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Müsteşar

Yardımcıları

Madde 7 . - içişleri
.

a

ve

yardımcı

Bakanlığında

yöne tim ve koordinasyonunda,

birimlerin

Aıtncı ölmek üzere

ana hizmet kuruluşları

dört

Müsteşar

Yardımcısı

ile

danış-

Müsteşara

yar-

görevlendirilebilir.

tKÎNCÎ BÖLÜM
Ana Hizmet

Ana Hizmet
Madde 8.a)

îller

Birimleri

Birimleri
İçişi

eri

İdaresi

Genel

Mahalli

d) Sivil

c)

İdareler

îşleri

Genel

Müdürlüğü,

Genel Müdürlüğü,

Savunma Genel

Kaçakçılık

Müdürlüğü,

İstihbarat

t Harekât

ve Dilgi

Toplama Dairesi

tiler
İdaresi
Genel Müdürlüğü
Madde 9 . - İlidir
İdaresi
Genel Müdürlüğünün

görevleri

a)

genel

• 1 arına

Yurdun iç

ait
b)

adlarını

Mülki

yapmak,

toplamak

idare

'birimlerinin

değiştirilmesine,

ve birleşmeler
mesine

politikasına,

bilgileri

alt

ile
işlemleri

İl

ve İlçelerin

ve değerlendi

önemli

yürütmek,

idare

şunlardır:

ve Özel

kaldırılmmıırm,

belirtilmesine,

mevki ve tabii
mülki

Başkanlığı

durum-

rmck,

kurulmasına,

merkezlerinin

köy,

şunlardır:

Müdürlüğü,

b) Nüfus ve Vatandaşlık
c)

ana hizmet birimleri

Bakanlığındaki

miilki

yor adlarının

birimleriyle

ilgili

sınır

ve

ayrılma
değiştirilyayınlar

., r
C/ 9&İ9* ü i l ^ * ^
arasın*.

1

.1

* »

itçelerim

.
» ^oimüm
m» si?ii
C j f i a w r »»/ f i / s r u 1 » - 1 ' 1 '
« t

dt mtki

protokol

re m*r**ı*

etmek,

bitmelerini

düzenlemek,

ilgilendirmeyen

tşleri

Önel

ve Bakanlıkça

Müdürlüğü

madde İ J . - ttüfus «e Vatandaşlık îşleri

Genel Müdürlüğünün

bunlardaki çelişmelere
çalışmaları
esasların

ilgili

çere takip edilecek

knruloşlarla

yürütülmesini

nitelikleri,

nüfus hareketleri
politikaların

işbirliği

içinde

bir nüfus bilgi

yapmak,

c)

belirlenecek

işbirliği

düzenlemek,

usulüne göre

mükerrer

ni silmek,

nüfus hizmetleri

kuruluşlar

arasında koordinasyon

d)

kayıtları

Vatandaşlığın

işlemleri

birbirine

ile

ilgili

ait

içerisinde

yürütmek,

tesis

mesini karar a bağlamak, maddi hataları
leştirmek,

merkezde

ve hayat istatistiklerine

kuruluşlarla

Hüfus hizmetlerini

lemek ve değerlendirmek,

dair

sağlamak,

bankası kurmak, aile

toplamak, ilgili

ve

tesbitine

b) i u f u s harece t i e r i n i takip etmek ve değerlendirmek,

dair

görev-

şunlardıra) ülke nifustmon yapısı.

rileri

limonlar

şörevl+ri çapmak,

mûfas ve vatandaşlık

leri

yardım toplan

h<atv& meydanları,

***************

e) BakmUığım diğer birimlerim
verilecek

âd*rv»io«,

v

düzeltmek,
göre
olarak

yayınlamak,

takip

edilmemiş
aile

etmek,

denet-

kayıtların

silin-

kayıtlarını

tamamlamak ve
diğer

ve-

bakanlık,

diğerlerikurum ve

sağlamak.

kazanılması,

kaynı

yürütmek ve vatandaşlıkla

ve göçmen olarak

ilgili

kanunları

bir-

kabule
uygulamak,

v»
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E**
t * *

tık

*nl*Ş***alıklarını

karaca bağlamak w vatandaşlık

ince-ta**»

—>

1

ve Bakanlıkça

kanunlarla

v e r i l e » d i ^ e r g ö r e v l e r i yürünmek.

ishalli
İdareler
Genel «öcîörld^ü
Madde 11* • Mahalli
İdareler
Genel Btîâikrlüğüniin

a\

Mahalli

idarelerin

ve ^önetmeliklerle
.

t ak İD,

ve işlemlerine

iş

Bakanlığa

sonuçlandırmak

verilmiş

dair
olan

ve geliştirmek

görevleri

çeşitli

görev

şunlar-

kanım,

ve

hizmetleri

t

jpr
Bakanlığın
tisin*1*
yet**

mevzuat

c)
ıllık

Mahalli

programlara
d)

ma£f

Mahalli

istatistiki
e)

lanmasını

Mahalli
takip

mah alli
hükümleri
idare

idareler
gereğince

yatırım

idarelerin

etmek,

uygulanmasını

yapılmasını

personelinin
Sğitim

Daire

olduğu

vasayet

sağlamak,

kalkınma

planları

ile

gözetmek,

geliştirilmesi
toplamak,

idareler

sahip

ve hizmetlerinin

uygun şekilde

bilgileri

üzerinde

amacıyla

araştırmalar

yap-

ve yayımlamak,

değerlendirmek
hizmet içi

eğitimini

Başkanlığıyla

işbirliği

ve

uygu-

yaparak

planlamak,
f ) Mahalli
tesbit

idarelerin

teşkilat,

araç

ve kadro

standartlarını

etmek,
g)

Mahalli

idare

lemek ve bu pix>gıamların

kontrolörlerinin
uygulanmasını

çalışma
şa<jiâm<?<4

programlarını

düzen-

h) Mahalli idare fonlarının,
Asker Ailelerine
düğü şekilde
resini

Müşterek Trafik

Yardım Fonunun kanunların ve ilgili

ve Bakanlığın yetki sınırları

sağlamak, takip

Sivil

ve kontrol

içinde

Fonunun, Muhtaç
mevzuatın öngör-

dağıtılmasını

ve

etmek,

Savurma Genel Müdürlüğü

Madde 12.- Sivil

Savunma Genel Müdürlüğünün görevleri

şunlar-

dır:
a) Sivil

savunma hizmetlereni

kamu kurum ve kuruluşları
lamasını,

ile

özel

kuruluşlarda

teşkilâtlandırmak,

bu' hizmetlerin

plan-

uygulanmasını, koordinasyonu sağlamak ve denetimini yapmak,

b) Her türlü silahsız

koruyucu ve kurtarıcı

kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini
c)

yurt düzeyinde

tedbirleri,

planlamak ve

tesbit

etmek, personelini

'.

yürütmek,

Yangından korunma ve önleme tedbirlerini,

nin standartlarını

acil

itfaiye

eğitmek,

teşkilleri-

teşkilleri

de-

netlemek ve koordinasyon sağlamak,

d) Sivil

savunma personelini

eğitmeH

ve halkü

sivil

gi 1 eri vermek,

e)

Sivil

savunma fonunu yönetmek,

f)

Bakanlığın

savunma sekreterliği

g) Özel Kanunlarla verilen

diğer

görevini
görevleri

yapmak,
yürütmek,

savuhma

bil-

Kaçakçılık'

İstihbarat

Madde 13Kaçakçı)
nın görevleri

ii kaçakçı

çapında toplayıp

Dairesi Başkanlığı-

ve Harekat

etme/c v e eğitici
Suç

nitelikte
işleyip

ve ilgili

kuruluşlar

için

gerekli

kayıtlarını
ilgili

kuvvetleri

ve tahkikle

önleme ve yakalakoordi-

arasında

tedbirleri

almak,
tespit

yapmak,
kişilerin,

silahların,
tutarak

Devlet

t a k t i k ve u s u l l e r i n i

hedef,

geçmeyen

ateşli

kuruluşlarla

kuruluşların

yayımlar

ele

men, takip

bağlı

mücadele,

taşıtların,

i belgelerin

vermek,

yapılması,

Kaçakçılıkla

c)

kaçakçılığı

yönlendirmek

nasyon ve işbirliği
b)

f a a l i y e t l e r i n e ait istihbaratı

lık

kuruluşlara b i l g i

\ motorlu

İstihbarat

değerlendirmek,

ma faaliyetlerini

| İi

ık

şunlardır,:

a) Hertürl

görevli

Dairesi Başkanlığı

ve Harekat

çalınan

kimliği

güvenlik

ispata

kuvvetlerine

arasında

veya

kaybedilen

yarayan

hertürlü

bildirmek,

koordinasyon

görev-

sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma

Danışma
riadde
denetim

ve Denetim

ve Denetim

14.-

içişleri

birimleri

Birimleri
Bakanlığı

şunlardır

a)

Teftiş

Kurulu

b)

Araştırma,

c)

Hukuk

d)

Bakanlık

Birimleri

merkez

kuruluşundaki

danışma ve

:
Başkanlığı,

Geliştirme,

kanlığı,
Müşavirliği,
Müşavirleri,

Planlama

ve Koordinasyon

Kurulu Baş-
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Teftiş

Kurulu

Başkanlığı

Madde 15Teftiş
r i n e aşağıdaki

Kurulu Başkanlığı

İl

ve ilçelerin

dukları

merkez birimlerinin,

ve mahalli

idarelerle,

veya öael kanunlarla

büslerin

işlem

bağlı
bunlara

kurulmuş birlik,

daha iyi

ve programlara uygun çalışmasını

kuruluşların,
bağlı

bölge,

ve bunların

işletme,

ve hesapları m tef t iş etmek ve

bl Bakanlığın amaçlarını

L/{

üze-

veya onayı

yapar :

görevleri

a) Bakanlığın

Bakanın emri

müessese

kurve teşeb-

denetlemek,

gerçekleştirmek,

mevzuata,

temin etmek amacıyla

gerekli

plan

teki i f-

1er î hazırlamak ve Bakana sumak,
e) Mahalli idarelerin
bunların üyeleriyle

diğer

seçilmiş

veya tayin

kamu görevlileri

edilmiş

hakkında

organları

ve

inceleme,

araştır-

raporlarını

ince-

ma ve soruşturma yapmak,
d) Teftiş
leyip

soruşturma

konularda inceieme ve araştırmalar

kuruluşlarının
f ) Müfettişlerin

kanlık

ile

değerlendirmek,
e) Çeşitli

ve İlçe

rapor ve layihaları

özel

teftişlerini

yıllık

bakanlığa bağlı

ile

merkez,

İl

yapmak,

çalışma programlarını

ana hizmet kuruluşlarının

hazırlamak,
denetim

ba-

programları

atasında koordinasyonu sağlamak,
g) Özel kanunlarla verilen
Teftiş
lulukları

ile

Kurulu

diğer görevleri

ve mülkiye müfettişlerinin

çalışma usûlleri

tüzükle

yapmak.
görev,

düzenlenir.

yetki

ve sorum-
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Araştırma/ Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
Madde 16.Başkanlığının

Araştırma,

görevleri

a) Bakanlığa,
ramlar,

Bakanlar

Kurulu

emir

larını

etmek,

politikasının
b)

şunlardır

Uzun vadeli

larda öncelikle
larla ilgili

yerine

bu esaslara

ve programının

hazırlanmasına

tini sağlamak, Bakanın onayını

için

yardımcı

progçerçeve-

çalışma

Bakanlığın

esas-

ana hizmet

olmak,

kalkınma planlarında

gerekli

temel politikaların

siyaseti

getirilmesi

uygun olarak

planlarla.,

yeralması

kalkınma p l a n l a r ı , yıllık

ve m i l l i güvenlik

kararları

ve görevlerin

Planlama ve Koordinasyon Ku

:

hükümet programı,

sinde verilen
tespit

Geliştirme,

Başkanlığı

ve yıllık

program-

görülen hizmet ve t e d b i r l e r i
ilmi araştırma esaslarına

aldıktan sonra Devlet

Ve bun-

göre

tesbi-

Planlama T e ş k i l a -

tına göndermek,

c) Kalkınma plan
uygulama programlarının

ve programları

ile

Bakanlık yıllık

uygulamaları sırasında,

da ortaya çıkan,

çözümlenmesi gereken güçlükleri,

nıkları

veya bakanlıklatarası

tespit

Bakanlık
ederek

seviyede

makama sunma/c, organizasyon

Bakanlık

çalışma

ve

kuruluşların-

aksaklıkları

ve

tıka-

tedbirleri

giderici

ve metod hizmetlerini

yürüt-

mek,
d)Planlama
yerine

ilişkin

ve koordinasyon

konularında

verilen

diğer

görevleri"

getirmek,
e)Kanun,

tüzük ve yönetmelik

tasarıları

Bakanlık

görüşünün tesbitine

yardımcı olmak,

f)Yayın

kitaplık

ile

kanun

ve dokümantasyon hizmetlerini

tekliflerine

yürütmek,
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Bakan tarafından verilen
mak ve diğer hizmetleri

konularda araştırma

inceleme |j||j|

yürütmek.

Hukuk Müşavirliği
Madde 17.- Hukuk Müşavirliğinin görevleri
a) Bakanlığın diğer birimlerinden
kuki. mali,

sorulan

cezai sonuç doğuracak işlemler

b) Bakanlığın
hukuki tedbirleri

menfaatlerini

şunlardır

hukuki konular

ile hu-

bildirmek,

anlaşmazlıkları

önleyici

zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin

bu esasla-

olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı
ve adli davalarında gerekli bilgileri

*•

hakkında görüş

koruyucu

ra uygun olarak yapılmasına yardımcı

:

kanun hükümlerine göre idari

hazırlamak ve hazineyi

ilgilen-

dirmeyen idari davalarında Bakanlığı temsil etmek,
d) Bakanlığın suoaçlarını
ve programa uygun çalışmasını
lifleri

daha iyi

gerçekleştirmek,

mevzuata plan

temin etmek amacıyla gerekli

hukukî tek-

hazırlamak ve Bakana sunmak,
e) Bakanlık kuruluşları

tarafından hazırlanan

veya diğer bakan-

lıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük,
tasarılarını

hukuki açıdan inceleyerek

görüşlerini

bildirmek,

f ) Dernekler Kanununa göre dernek tüzüklerini
g) Diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen

yönetmelik

incelemek,

görevleri

yapmak.

taşıyan

konularda

Bakanlık Müşavirleri
Madde 16.-

Bakanlıkta özel önem ve öncelik

Bakana yardımcı olmak için on Bakanlık Müşaviri

görevlendirilebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜK
Yardımcı

Birimler

Yardımcı
Madde 19.birimler

İçişleri

şunlardır

Bakanlığı

merkez kuruluşundaki

yardımcı

:

a) personel

Genel Müdürlüyü,

b)

Komptrolörlük

c)

Eğitim

Dairesi Başkanlığı,

Dairesi

Başkanlığı,

d) Destek Hizmetleri
e)

Birimler

Genel

Dairesi Başkanlığı,

Sekreterlik,

f ) özel Kalem Müdürlüğü

Personel

Genel Müdürlüğü

Madde 20. - Personel
a) Bakanlığın
ilgili
li

çalışmalar

teki iflerde
b)

ilgili

insangücü planlaması ve personel

politiKasıyla
ilgi-

bulunmak,
atama, özlük ve emeklilik

işleriyle

yapmak,

Bakanlıkça verilecek

Komptrolörlük

Dairesi

. Madde 21Komptrolörlük
dır:

şunlardır:

yapmak, p e r s o n e l s i s t e m i n i n geliştirilmesiyle

Bakanlık personelinin

işleri
c)

Genel Müdürlüğünün görevleri

benzaz~L görevleri yapmak.

Başkanlığı
Dairesi

<
Başkanlığının

görevleri

şunlar-

ekonomik ve etkin

a) Hizmet ve faaliyetlerin.
getirilmesi

için

personel,

para ve malzeme gibi

uygun ve irerimi i birşekilde
bütçesini

kullanılmasını

plan ve program esaslarına

bir

şekilde

yerine

mevcut kaynakların en

sağlamak üzere

görehazırlamak

Bakanlık

ve uygulanmasını

izlemek,
b) (a) bendinde öngörülen
li

istatistikleri

toplamak ve

c) Bütçe ve mali işler
diğer

hizmetleri

Sğitim

Dairesi

a) Bakanlık
planını

si

ve hizmet içi

nakları

ilgili

teşkilatı

bakanlıkça

görevleri
ile

bağlı

yayınlamak ve uygulanmasını

merkez* teşkilatı

personeli

programlarını
ve yıllık

teşkilâtının

ilgili

düzenlemek ve

gerek-

verilecek

şunlardır;
kuruluşların
tak ip

etmek,

hizmet

önce-

uygulamak,

gereğince

ihtiyaçlarını

tespit

bakanlığın
etmek,

kay-

ve sağlamak,

yurtiçinde

merkezleri

ile

programlar

eğitim

personelini

eğitim

olarak

Başkanlığının

bel iri emek, değe rlendirmek

hizoetiçi

için

s

merkez ve taşra

eğitim

d) Bakanlık
için

ile

Dairesi

c) Kalkınma planı
merkez ve taşra

getirmek

Başkanlığı

hazırlamak,

b) Bakanlık

yerine

değerlendirmek,

yürütmek.

Madde 22Eğitim

eğitim

görevleri

ve yurtdışında

ve Mesleki

örgün eğitim

yetiştirmek
kurumları

açmak ve yönetmek,
e)
hizmetlerini

eğitim

faaliyetleri

yürütmek,

ile

ilgili

dökümant as yon,

yayım ve

arşiv
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verilecek benzeri görevleri yapmak.

f ) Bakanlıkça

Destek Hizmetleri

Dairesi

Başkanlığı

Madde 23.- Destek Hizmetleri
lardır

b) İhtiyaç

için

şun-

kiralanma,

satın

alma

işlem-

yürütmek,

birimlerle

incelemek,

bütün birimlerine

ihtiyaçlarını

a i t arsa, bina ve

tesisleri,

ederek imar durumu ve uygunluğu yönünden

koordine

rım ve bakımlarını

tespit

ve programlamak, mevcut binaların

ona-

yapmak veya yaptırmak,

d) Temizlik,
lerini

görevleri

gerekli araç, gereç ve malzemeyi sağlamak,

duyulan bina ve arazinin

c) Bakanlığın
ilgili

Başkanlığının

:
a) Bakanlık

lerini

Dairesi

aydınlatma,

ısıtma,

bakım, onarım ve taşıma

hizmet-

yapmak,
e) Sosyal

düzenlemek ve

tesislerin

ve yönetimi i l e ilgili

hizmetleri

yürütmek,

f ) Bakanlık
faydalanmalarını

personelinin

ve ailelerinin

sağlık

hizmetlerinden

sağlamak,

g) Bakanlıkça

Genel

kurulması

verilecek

benzeri

işleri

yapmak.

Sekreterlik

Madde 24Genel
a) Bakanlığa
Müsteşara sunmak,

Sekreterliğin
gelen

görevleri

yazı ve mesajlardan

şunlardır

:

gerekenler i Bakana veya
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b) Bakan vo Müsteşarın
mak ve işlemlerini

—
emirlerini

direktif

ilgililere

duyur-

takip etmek,

c) Süreli evrakın zamanında işl**<* konulmalını sağlamak,
d) Bakan ve Müsteşara imzalatılmaâi gerekli
ve yazı işleri

talimatına uygun olarak sunulmasını sağlamak,

e) Bakanlığı ilgilendiren
zenlemek, bunlara ait önmli
f)
lerini

evrakın zamanında

toplantı,

brifing

not ve tutanakları

ve görüşmeleri dütutmak ve yaymak, |

Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve

faaliyet-

düzenlemek ve yürütmek,
g) Basın ve halkla ilişkilerle

usul ve ilkelere

i)

planlamak,

hizmetlerinimevcut,

direktif

göre yürütmek,

Bakanl ığın tarihçesini

yürütülmesini

faaliyetleri

göre yürütülmesini sağlamak,

h) Bakanlığı.) iç ve dış protokol
ve emirlere

ilgili

hazırlamak, yıllık

çalışma programının

takip etmek,
«r

k) Bakan ve Müsteşar tarafından verilen

benzeri

görevleri yapmak.

\

özel Kalem Müdürlüğü
Madde 25.-

özel Kçlem Müdürlüğünün görevleri

a) Bakan, • resmi ve özel yazışmalarını
b) Bakanın hertürlü

protokol

şunlardır

:

yürütmek,

ve tören işlerini

düzenlemek ve

yürütmek,
c) Bakanın ziyaret,
milli
luşlarla

ve dini bayramları
koordine etmek,

davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama
ilgili

hizmetleri

düzenlemek ve diğer

kuru-
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â) Bakanca verilecek

diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLUN
Kurullar

Sürekli

Sürekli

Kurullar

Madde 26.rullar

İçişle

şunlardır

b) Mahalli

İstihbarat
İdareler

Koordinasyon Kurulu,

Koordinasyon Kurulu,

Bakanlık Encümeni•

Kaçakçılık

İstihbarat

Koordinasyon Kurulu

Madde 27. - Kaçakçılık,
Bakanlığı
kanlık;

ve Müsteşarının

hertürlü

nasyonu sağlamakla
Kurulun
ca çıkarılacak

başkanlığında

toplantılara

başkanlığında ilgili

temsilcilerinden

kaçakçılık

yönetmelikle

ba-

meydana gelir.

konu ve faaliyetlerinde

koordi-

Bakanlar Kurulun-

düzenlenir.

Koordinasyon Kurulu

Mahalli

İdareler

Koordinasyon Kurulu,

Başbakanca uygun görülecek

meydana gelir,
iştirak

İçişleri

görevlidir.

İdareler

Madde 28.-

1 arından

Koordinasyon Kurulu,

toplanma ve çalışma esas ve usulleri.
bir

Mahalli

İstihbarat

veya yardımcısının

kurum ve kuruluşların
Bu Kurul,

nının

ku-

t

a) Kaçakçılık

c)

ri Bakanlığı merkez kvtul uf undaki sü rekli

Devlet
eder.

İçişleri

bakanlıkların

Planlama Tef* ila tının

yetkili

Baka-

müsteşartemi

İdleri
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Mu Kurul, .merkezi idare kurum ye kuruluşlarınca
yapılacak mali, idari ve

mahalli

idarelere

teknik yardımları planlamak, düzenlemek ve da-

ğıtımda koordinasyonu sağlamakla görevlidir.
Kurulun teşkili

çalışma esas ve usulleri.

çıkarılacak bir yönetmelikle

Bakanlar Kurulunca

düzenlenir.

Bakanlık Encümeni
Hadde 29.- Encümen, Müsteşarın başkanlığında
Bakanlığın ana hizmet birimlerinin

Emniyet Genel Müdüril,

genel müdürleri ile

Teftiş

Kurulu

Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdüründen meydana
Bakanlık Encümeni; genel müdür yardımcıları,
hukuk müşavirleri,
işleri
sivil

şube müdürleri,

müdürleri, il nüfus

dirilmeleri
verilecek

vali yardımcıları,

ve vatandaşlık işleri

savunma müdürlerinin seçimi,

daire

başkanları,

kaymctkamlar, hukuk

müdürleri

atanması, nakli,

gelir.

terfii

ve

il

ve

değerlen-

konularını i n c e l e y i p karara bağlamak ve Bakanlık makamınca
benzeri diğer hususlarda görüş bildirmekle

Encümen Kararları Bakanın onayı ile

göreviidir.

ktşinleşir.

ÜÇÜHCÜ KISIM
Taşra Teşkilâtı

Taşra

ve Bağlı

Teşkilâtı

Madde 30.- Bakanlık, Bakanlıkların
Bölge valiliği,

Kuruluş ve Görov

Esasları,,

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Khrarna-

meler ve Î1 İdaresi
kurmaya

Kuruluşlar

yetkilidir.

Kanunu hükümlerine uygun olarak

taşra

teşkilatı

gağlı

Kuruluşlar

y.adde 3 1 İ ç i ş l e r i
a

) Emniyet Genel

c)

B a k a n l ı ğ ı n ı n bağlı

kuruluşları

çanlardır*

Mıtöürl Ü9Ö,

Jandarma Genel

Komutanlığı,

Sahil

Komutanlığı.

Güvenlik

DÖRDÜNCÜ KISIM
S prumluluk ve

Yöneticilerin
Madde 32.l a r ı n her

Sorumlulukları
Bakanlık

kademedeki

merkez

yöneticileri

met veya görevlerif

bakanlık

plan ve programlara

uygun olarak

yönetici

Yetkiler

kademeye

karşı

Koordinasyon

ve taşra

teşkilatı

ile

bağla

kuruluş-

yapmakla yükümlö bulundukları

emir ve direktifleri

yönünde,

hiz-

mevzuata,

düzenlemek ve yürütmekten bir

üst

sorumludur.

ve İşbirliği

Konusunda

Bakanlığın

Yetki

Görev,

ve

Soruml ul uğu
Madde 33.diğer

Bakanlık

bakanlıkların

ra y ü r ü r l ü k t e k i
leyecek

ana hizmet

ve g ö r e v l e r i y l e i l g i l i

ve kamu kurum ve kuruluşlarının

mevzuata

ve koordinasyonu

u y g u n olarak
sağlayacak

belirlemekle,

tedbirleri

konularda

uyacakları

esasla-

kaynak israfını

almakla görevli

ve

önyet-

kilidir*
Bakanlık,

diğer

kin f a a l i y e t l e r i n d e .

bakanlıklarım

alanın*

giren

konulara

Başbakanlıkça b e l i r l e n e n e s a s l a r ç e r ç e v e s i n d e

li bakanlıklaradanışmak
sorumludur.

hizmet

ve gerekli

işbirliği

ve k o o r d i n a s y o n

ilişilgi'*

sağlamaktan
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Mahalli idarelerle

Koordinasyon Sorumluluğu

Madde 34.- Bakanlık, hizmet alanına giren

konularda

mahalli

idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Bakanlığın Düzeni eme Görev ve

Yetkisi

Madde 35»- Bakanlık, kanunla yerine getirmekle
ları

hizmetleri

metinlerle

tüzük, yönetmelik,

düzenlemekle görevli

Yetki

tebliğ,

ve

genelge

yükümlü olduk-

ve diğer

idari

yetkilidir.

Devri

Madde 36.- Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık
yöneticileri,
kısmını

sınırlarını

astlarına

sorumluluğunu

açıkça belirlemek

devredebilir.

Yetki

devri,

şartıyla
yetki

ve kuruluş

yetkilerinden
devreden

bir

amirin

kaldırmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli

Hükümler

Atama
Madde 3723.4.1981

gün ve 2451 sayılı

da kalan memurların atanmaları
bu yetkisini

gerekli

Bakanlık bağlı
hükümler

Bakan tarafından

gördüğü alt

kademelere

kuruluşlarının

saklıdır.

Kanun hükümleri

kuruluş

yapılır.

dışın-

Ancak Bakan

devredebilir.
kanunlarında

atamaya dair

Kadrolar
Madde 38. - Kadroların
ilişkin

rolara

diğer

tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali

Genel Kadro ve Ifsulii Hakkında Kanun

hususlar,

Kararname hükümlerine göre düzeni eni r.

Hükmünde

Valilerin

Merkezde

Görevlendirilmesi
atanmalarındaki usule göre valilik kadro ve

Madde 39Valiler,

muhafaza etmek suretiyle

Unvanlarını

Merkezde görevlendirilen

valiler,

merkezde

İçişleri

görevlendirilebilirler.

Bakanlığı

Müsteşarlığı,

Müsteşar Yardımcılığı,

genel müdürlük, kurul başkanlığı, kurul üye-

liğiz Bakanlık

müşavirliğinde

hukuk

, saklı kalmak suretiyle
tilerde
l

ile kad-

unvan ve

özlük

hakları

görevlendirilebilirler.

fiilen

valilik

yapmamış olanlar

vali olarak merkezde

görevlendirilemezler.
Kontrolörler
Madde 40Bakanlık

î 1er istihdam
birim

edilebilir.

ve işlerinde

Mahalli

İdareler

Bu kontrolörler

Genel Müdürlüğünde

ihtiyaca

jntrolör

göre BaKanlığın

diğer

müfettişlerin

tabi

görevlendirilebilir.

Kontrolörlerin

işe alınma ve istihdamlarında

olduğu esas ve usuller
Kontrolörlerin

uygulanır.
görev,

yetki

ve sorumlulukları

yönetmelikle

düzenlenir.
Yürürlükten

Kaldırılan

Madde 4 1 . - 19.5.1930
Merkez Teşkilatı
ve diğer

ve Vazifeleri

kanunların

yürürlükten

bu

Hükümler
tarih

ve 1624 sayılı

Hakkında Kanun ile

Dahiliye
ek ve

Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı

kaldırılmıştır.

Vekaleti
değişiklikleri
hükümleri
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GBÇÎCÎ HÜKÜMLER

GEÇÎCt HADDE 1Bakanlığın

teşkilat

münde Kararname esaslarına göreyeniden

ve kuruluşu,

düzenleninceye

me gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit

ve bu

düzenle-

ve ihdas

edi-

linceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe
uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına
GEÇÎCt HADDE 2.-

bu Kanun Hük-

girdiği

devam olunur.

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile

düzenleme sebebi ile kadro ve görev ûnvanları değişmeyenler
larına atanmış

kadroya atanıncaya kadar, durumlarına
ve eski kadrolarına ait aylık,
kaldıkları

ek gösterge

yeni

kadro-

bağlı

GEÇÎCt HADDE 4

1 inci

hakları,

yeni

saklı

tutulur.

olarak

ve 2692 sayılı

Güvenlik Ko-

Sahil

maddesi gereğince

1 Ocak

girer.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin

göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler
ceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin

Bakanlık taşra

kadar görev ve hizmetler

girin-

bu Kanun Hükmünde Karar-

teşkilâtı

Kararnamenin 30'uncu maddesinde'belirlenen

uygulanmasını

yürürlüğe

olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam

GBÇÎCÎ MADDE 5-

bir

irler

Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin Sahil

Güvenlik Komutanlığı Kanununun Geçici
1985 tarihinde yürürlüğe

yeni

görevlendiril

ve hertürlü

mutanlığına dair hükümleri 9 Temmuz '1982 tarih

zenleninceye

yeni

veya kaldırılanlar,

uygun işlerle

sürece şahıslarına

t?tr.îCİ HADDE 3.-

nameye aykırı

yapılan

sayılırlar.

Kadro ve görev unvanları değişenler

görevlerinde

tarihte

olunur.

bu Kanun Hükmünde

esaslara

mevcut taşra

göre

yeniden

teşkilâtı

dü-

tarafın-

dan yürütülmeye devam olunur.
Bakanlık,

taşra

teşkilatını

ve kadrolarını

bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale

getitir-

en geç sekiz

ay

içinde

GEÇÎCÎ MADDE 6-yapılıncaya
kurulan

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre

kadar Bakanlık merkez teşkilâtında

birimlere

olan birimler

verilen

görevler

tarafından

Bakanlık,

teşkilatını

devam

ve kadrolarını

Kanun Hükmünde Kararnameye

değişen ya da yeniden

daha önce bu görevleri

yapılmaya

uygun hale

yeniden düzenleme

yapmakta

edilir.
en geç sekiz

bu

ay içinde

getirir-

Yürürlük
Madde 42.ğe

Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı

tarihinde

yürürlü-

girer.

Yürütme
Madde 43.Kurulu

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini

Bakanlar

yürütür.

EVREN
Cumhurbaşkanı
T. ÖZAL
Başbakan
I. K. ERDEM
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcıaı

M. N. ElDEM

Z. YAV1JZT0RK

A. TANRIYAR

Adalet Bakanı

MUİT Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

V. HALEFOĞLU

V. AR İKAN

M. V. DİNÇERLER

I. S. GİRAY

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

MUİT Eflltlnı Bakanı

Bayındırlık Bakam

K. OKSAY

M. AYDIN

A. M. YILMAZ

V. ATASOY

Ticaret Bakanı

Safl. ve Soa. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Ulaştırma Bakanı

H. C. ARAL

C. BÜYÜKBAŞ

H. H. DOĞAN

M. KALEMLİ

Tarım ve Oman Bakanı

Çalışma Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

M. M. TAŞÇI OĞLU

S. N. TÜREL

I. ÖZDAÖLAR

A. TENEKECİ

Kültür ve Turizm Bakanı

İmar ve lakân Bakanı

KOylşlerl ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

A. K. ALPTEMOÇİN
Sosyal Güvenlik Bakanı

