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XII –

GR
AMAÇ-KAPSAM-YÖNTEM

Türk planc l 1 otuz y l geçen bir uygulaman n verdi1i tecrübe, bilgi ve ülke
kalk nmas na sa1lad 1 katk larla Türkiye'nin geli/mi/ bir kurumu olarak bulunmaktad r.

1961 Anayasas n n 41. ve 129. maddeleriyle Türkiye'nin idari yap s na planl kalk nma
yöntemi kurum olarak getirilmi/tir. 91 say l Kanunla Devlet Planlama Te/kilat kurulmu/,
zaman içinde hukuki ve idari yap s olu/turulmu/tur.

1982 Anayasas , planl kalk nma yöntemini devam ettirmi/tir. Bu dönemde yap lan
kanuni düzenlemelerle Devlet Planlama Te/kilat n n (Türk planc l 1 n n) hukuki ve idari
yap s nda, kalk nma politikalar nda meydana gelen de1i/iklikler do1rultusunda düzenlemeler
yap lmas na çal / lm /t r.
Planl

kalk nma yöntemine yöneltilen ele/tirilere, ülke ve dünya /artlar ndaki

de1i/ikliklere kar/ l k; ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmas n n gelece1i için,
kalk nma planlar yla elde edilebilecek kaynak kullan m nda etkinlik, düzen, koordinasyon,
ileriye yönelik stratejiler gerçe1i de inkar edilmemektedir. Dolay s yla, bu h zl de1i/im
/artlar nda, demokratikle/menin artt 1 bu dönemde, Planlama Te/kilat ülke ve dünya
/artlar ndaki de1i/iklikleri önceden tahmin edebilen, izleyebilen, kat l m sa1layabilen, hukuki
ve idari bir yap yla desteklenmesi, sürekli olarak izlenebilmesi gerekli bir konu olarak
Türkiye'nin gündeminde kalacakt r.

AMAÇ :
Bu çal /man n amac , ülkemizin gelecekteki ekonomik, sosyal ve kültürel
kalk nmas n da yönlendirecek olan "Planlaman n", var olan hukuki ve idari yap s n n
kendisini yenileyerek, daha h zl , daha etkili ve daha verimli hale getirilmesinde
kullan labilecek, önemli boyutlar belirleyen bir de1erlendirme ortaya koymakt r.

Çal /mada, Planlaman n hukuki ve idari yap s nda gelece1e dönük düzenlemeler
yap lmas gerekti1i tezinden hareket edilmi/tir. Çal /man n sonucunda geçmi/ uygulama
sonuçlar da dikkate al narak, tezi destekleyecek çözüm önerileri geli/tirilmi/tir.

KAPSAM :
Planlama kavram biri fonksiyonel, di1eri organik (uzvi) olmak üzere iki yönlüdür.
Planlama fonksiyonel manada, planlama ile ilgili görevleri kapsamaktad r. Planlama organik
manada, planlama görevini yürüten kurulu/un hukuki ve idari yap s n ifade etmektedir.
Planlaman n her iki yönünü birden incelemek çok kapsaml , çok meslekli kat l ml bir
çal /may gerektirmektedir. Bundan dolay , çal /man n kapsam planlaman n hukuki ve idari
yap s yla s n rl tutulmu/tur.

Planlaman n fonksiyonlar n n kullan l / ve bunlar n kalk nmaya etkilerini ekonomik
yöntemlere göre de1erlendirecek bir ba/ka çal /maya daha ihtiyaç vard r. Böyle bir çal /man n
kapsam içinde yer almas gerekli konular /u anda yap lan bu çal /man n kapsam d / nda
b rak lm /t r.

Planlaman n hukuki ve idari yap s ve bunun ne olmas gerekti1i, planlama için
öngörülmü/ fonksiyonlar veri olarak kabul edilerek ele al nm /t r. Fonksiyonlar n n

tart /mas na girilmemi/tir. Bu çal /mada Anayasa ve kabul edilen kalk nma modeli ile verilen
fonksiyonlar n yerine getirilmesi için Planlaman n hukuki ve idari yap s n n ne ölçüde yeterli
oldu1unun ara/t r lmas söz konusudur.

YÖNTEM :
Ara/t rma yöntemi olarak tarama-survey yöntemi kabul edilmi/tir. Gelecekteki
planlaman n hukuki ve idari yap s nda yap lmas gerekli de1i/ikliklerin belirlenmesi için,
öncelikle planl kalk nma yönteminin kabul edilmeden önceki dönemden ba/layarak, planlama
konusundaki makalelerin taranmas yoluna gidilmi/tir. 1955 y l ndan itibaren bilimsel dergiler
(süreli yay nlar), genel ve sistematik eserler taranm /t r.

Bu konuda yaz lan makale ve ara/t rmalar n incelenen konuyu genel olarak ele
ald klar , konunun genellikle derinlemesine incelenmedi1i görülmü/tür. Bu alanda inceleme
yap lmas ihtiyac n n oldu1u belirlenmi/tir.

Bu kaynaklar d / nda, planlaman n hukuki ve idari yap s n n belirlendi1i, hukuki
düzenlemelerin yap ld 1 Meclis kaynaklar na gidilmi/tir. Planlama konusundaki 1961 ve
1982 Anayasalar hükümleri, planl kalk nma yöntemini düzenleyen kanunlar, bunlarla ilgili
Anayasa ve kanun tekliflerinin gerekçeleri, Meclis Komisyonlar n raporlar , Meclis
görü/meleri derlenmi/tir.

Planlaman n hukuki ve idari yap s , hukuk normlar hiyarar/isinin ba/ nda yer alan
Anayasa, kanun ve kanun hükmünde kararnameler içerisinde; Anayasa ve kamu hukuku
aç s ndan incelenip, de1erlendirilmi/tir.

NCELEME DÜZEN :
Türkiye'de Planlama Te/kilat n n (Türk planc l 1 n n) hukuki ve idari yap s
çal /mas nda inceleme düzeni /u /ekildedir.

Birinci bölümde planc l 1 n kurulu/ dönemi 1962 öncesi incelenmi/tir. Dünyada planl
kalk nman n tarihsel geli/imi ile genel bir giri/ yap lm /, planl kalk nmaya geçi/i haz rlayan
geli/meler de1erlendirilmi/tir. Planlama Te/kilat n n kurulmadan önce, planlaman n
fonksiyonunun ne olmas gerekti1i konusundaki görü/ler ve TODA E'nin Planlama Te/kilat
konusunda yapt rd 1 çal /ma incelenmi/tir. Planlama görevi ve kamu hizmeti teorisi ili/kisi
incelenmi/tir. Planlaman n kurulu/ döneminde ç kar lan 1961 Anayasas , 91 say l Kanun, 77
say l Kanun çal /ma konusu aç s ndan incelenerek ayr ayr de1erlendirilmi/tir. Temel hedef
ve strateji belgesi incelenmi/ ve seçilen kalk nma yönteminin idari ve hukuki yap ile ili/kisi
ortaya konmaya çal / lm /t r.

kinci bölümde planc l 1 n geli/me dönemi (1962-1980) incelenmi/tir. Bu dönemde
ç kar lan MEHTAP Raporu, dari Reform Dan /ma Kurulu Raporu incelenmi/tir. Geli/me
döneminde kapal bir ekonomi ve çok merkezile/mi/ bir idari yap içinde planlaman n hukuki
ve idari yap s , bu yap n n gerçekle/tirilebilen ve gerçekle/tirilemeyen k s mlar , di1er
kurulu/lar da dikkate al narak incelenmi/tir. Özel kesimin plan taraf ndan yönlendirilmesi için
geli/tirilen araç olan 933 say l Kanunla yap lan düzenleme ve buna ba1l olarak "Te/vik ve
Uygulama" ile "Yabanc Sermaye" birimlerinin Planlama Te/kilat nda kurulmas ve geli/mesi
konu bütünlü1ü içerisinde incelenmi/ ve ilgili de1erlendirmeler yap lm /t r.

Üçüncü bölümde planc l 1 n de1i/im dönemi (1980-

) incelenmi/tir. Bu dönemin

özelli1i, ihracata yönelik kalk nma politikalar yla ba/layan ve giderek d /a aç k bir ekonomiye
ula/may hedef alan kalk nman n benimsenmesidir. stikrar program ile birlikte planc l 1 n
hukuki yap s nda ba/layan de1i/im süreci özetlenmi/ ve bu dönemdeki hukuki düzenlemelere

geçilmi/tir. 1982 Anayasas , 223 say l KHK, 3067 say l Kanun, 3701 say l Kanun, 437
say l KHK, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen DPT Kurulu/ Kanunu
Tasar s , 511 say l KHK, 540 say l KHK s ras ile çal /ma konusu aç s ndan incelenerek, ayr
ayr de1erlendirmeler yap lm /t r. Yine planlama fonksiyonunun yerine getirilmesi aç s ndan
di1er kurum ve kurulu/larda yap lan düzenlemelere de1inilmi/tir.

Dördüncü bölümde ilk üç bölümden süzülerek ortaya konan planc l 1 n hukuki ve idari
yap s ile ilgili sorunlar belirlenmi/tir. Planlama ve Anayasa, Planlaman n Ba/bakana ba1l
bulunmas , Planlaman n Hükümetle ili/kisi, Yüksek Planlama Kurulunun yap s , Planlaman n
te/kilat yap s ndaki de1i/im, Planlaman n uygulay c görevleri tart /mas , Planlaman n di1er
kamu kurum ve kurulu/lar yla i/birli1i alan ndaki sorunlar incelenmi/tir.

Sonuç, bölümünde sorunlar s ras ile de1erlendirilmi/ ve ayr ayr çözüm önerileri
sunulmu/tur.
Çal /man n sonunda tezin özeti ngilizce olarak sunulmu/tur.
Ara/t rma haz rlamas s ras nda elde edilen ve tezin haz rlanmas nda faydalan lan
"kaynaklar" en sonda sunulmu/tur.

B R NC BÖLÜM
PLANLI DÖNEM ÖNCES VE TÜRK PLANCILI ININ
KURULU DÖNEM NDE HUKUK VE DAR YAPISI :
1962 ÖNCES

I. PLANLAMA KAVRAMININ DÜNYADAK GEL

M

A. PLANLAMANIN TANIMI
Bütün faaliyetlerde, bir amaca ula/mak için planlar yap lmas gereklidir. Plan hayat n
her a/amas nda mümkündür. Ö1rencinin ders çal /mas n planlamas , ev harcamalar n n
önceliklerinin belirlenmesi, yaz metninin haz lanmas na ba/lamadan önce plan haz rlanmas
vb. hayattaki tüm faaliyetlerde "plan" kavram ile kar/ la/ l r. Gündelik anlay /la planlama, bir
i/le ilgili olarak ne yap laca1 konusunda karara varmakt r.
Türkiye'nin planl kalk nma dönemine haz rland 1 tarihlerde yap lan bir tan mla: geni/
anlamda planlama, te/kilat n belirli genel ve özel hedeflerini belirleyerek, bunlar
gerçekle/tirecek çözüm yollar ve yöntemleri en ince ayr nt lar na kadar ortaya koymak ve bu
yollar aras nda, belirli varsay mlarla en uygun olan seçmek, demektir (1).

(1) DALE, A.H.: Plannig Theory, New York, Prentice Haal, 1961,sh. 77.; LEWIS, W.A.: Development
Planning, 1966, sh. 13.

Planlama, genel olarak "belirli bir gayeyi gerçekle/tirmek için harekete geçmeden önce
yap lan haz rl klar" /eklinde tan mlanabilir (2).
Plan yapmak ba/l ba/ na bir amaç olmay p, belirli bir hedefi gerçekle/tirmek, istenen
bir sonucu en ak lc ve etkili bir /ekilde elde etmek için kullan lan bir araçt r.
Planlama iki temel fikre dayan r. Birincisi, amac n ve istenilen sonucun aç k olarak
belirlenmesi, (koordinasyon sa1lanabilmesi için bu yönü önemlidir); ikincisi de, bu amac
gerçekle/tirecek

faaliyetlerin

önceden

belirlenmesidir.

Plan

gerçekle/tirmek

üzere

kullan lacak nitelikli insan gücünün sa1lanmas ve yapacaklar i/lerin belirlenmesi, do1al ve
mali kaynaklar n ve d / imkanlar n belirlenmesi, son olarak da bütün bu kaynaklar n
belirlenmi/ ihtiyaçlar aras ndaki önceliklere göre da1 t lmas gerekmektedir.
Planlama, bir amaca ula/mak için neler yap laca1 konusunda imkanlar ölçerek bir
karara varmak ve bu karar gerçekle/tirmek üzere bir yol çizmektir.
Planlama ileriye yönelik tahminlere dayal bir çal /mad r. Planlaman n kesin olmas
söz konusu de1ildir. Çünkü, gelece1e yönelik tahminler bugünden görünen gerçeklere dayansa
da, uygulama zaman gelince bir

k s m tahmin hata ve eksiklikleri bulundu1u ortaya

ç kabilecektir.
Bu çal /man n konusu olan ülke ölçe1inde planlama, ekonomi bilminin ortaya
koydu1u yöntem ve araçlarla uygulanan bir tekniktir.
Ça1da/ ekonomi bilmi, kalk nma konular na e1ilmi/, ekonomik ve sosyal hayat n
çe/itli yönlerini ve bunlar aras ndaki ili/kileri incelenmi/; planlama ismi verilen tekni1i
geli/tirmi/tir. Planlama ile, kalk nman n h zland r lmas ve ayn zamanda dengeli olarak
yürütülmesi amaçlanmaktad r. Geli/mekte olan veya az geli/mi/ ülkelerde ekonomik ve
sosyal kalk nma için planlama bir araç, olarak benimsenmi/tir.

(2) Planlama ve Türkiye'de Uygulamas , TODA E, Yay n , Ankara 1961, sh.7.

Ülke ölçe1inde planlama, sistemli dü/ünceye yer vermek, eldeki k t kaynaklar
önceden belirlenmi/ amaçlara ay rma ve bu amaçlar k t olan imkanlar n en az israf ile
sa1lamakt r.
Ekonomik plan, ekonominin belirli bir h zla büyümesini ve kalk nmas n sa1lamak
amac yla al nan çe/itli ve rakama dayal önlemlerin bütünü olarak tan mlanabilir (3).
Planlama, izlenecek ekonomik ve toplumsal siyasetlerin rakaml hedefler ve belli
görevler halinde belirlendi1i bir çerçeve olarak da tan mlanabilir.
B. PLANLAMA DÜ ÜNCES N N VE UYGULAMASININ DÜNYADAK

GEL

M

Türk planc l 1 n n kurulu/ dönemini incelemeden önce, dünyadaki planl kalk nman n
tarihsel geli/iminin özetlenmesi faydal olacakt r.
Planl kalk nma, II. Dünya Sava/ ndan sonra yayg nla/m /t r. Ekonomik bak mdan geri
kalm / ülkelerde ve geli/mekte olan ülkelerde kabul görmü/ ve uygulanmaya ba/lanm /t r.
Geri kalm / ve geli/mekte olan ülkelerde planl kalk nma, ekonomik geli/me ve kalk nmada
h zland r c faktör olarak görülerek, geli/mi/ ve kalk nm / ülkelerle aralar nda olan geli/mi/lik
aç 1 n kapatmak üzere, etkili bir araç olarak kabul edilmi/tir. Bu aç dan, planl kalk nman n
bir anlamda can simidi, sihirli formül veya sihirli de1nek olarak görüldü1ü de çok olmu/tur.
Geli/memi/ ve geli/mekte olan ülkeler ekonomik ve sosyal kalk nmalar n h zland rmak,
maddi ve insan kaynaklar n en verimli /ekilde kullanmak amac yla planl kalk nma yöntemini
benimsemi/lerdir. Planl kalk nma ile ekonomik ve sosyal kalk nma için kaynaklar kullan ma
aç lm /t r (4).
Planl kalk nma dü/üncesinin, II. Dünya Sava/ sonras nda genel kabul görmeye
ba/lamas na kar/ l k, dü/üncenin temeli XVIII. yüzy l ortalar na kadar geriye gitmektedir.

(3) KÖKLÜ, A.: Kalk nman n Sosyal Sorunlar , Ankara, 1972,

sh.52 .

(4) HAGEN,E.E.:Planning Economic Development, 1963, sh.7 vd.
XIX. yüzy lda, Japonya'da 1884 y l nda Hükümet "Sanayile/mek çin Öneriler" ismini
ta/ yan, otuz bölümden olu/an bir belgeyi yay mlam /t r (5).
1914-1918 y llar aras nda Almanya'da Sava/ Maddeleri Bakanl 1 'n n planlama
amac yla bir k s m çal /malar na raslanmaktad r. Bu plan, ekonomik kalk nma amac yla de1il,
sava/ zamanlar nda ulusal kaynaklar n yo1un /ekilde yararlan lmas için kullan lm /t r. I.
Dünya Sava/ n izleyen 1919 y l nda, ABD'de Harvard Üniversitesinde bir Ekonomik
Ara/t rma Komitesi kurularak, ekonomik olaylar n önceden tahmin ve belirlenmesi için
çal /maya ba/lanm /t r. 1923 y l nda Londra, Paris ve Roma'da da tahmin çal /malar na
devam edilmi/tir. Ancak o günlerde, bu günkü anlamda kalk nma planc l 1 yap lmam /t r.
Daha sonraki y llarda Sovyet Rusya'dan ba/layarak di1er totaliter rejimli ülkelerde,
çok yönlü ve merkezi planlar yap lmaya ve uygulanmaya ba/lanm /t r. 1927 y l ndan itibaren
Sovyet Rusya'da kalk nma planlar uygulamaya girmi/tir (6).
1920'li y llarda dünyan n pek çok bölgesinde sömürge idareleri planl kalk nman n
öncüsü olmu/lard r. Sömürge idareleri bu geli/memi/ bölgeler için, kendi amaçlar na göre
haz rlanm /, yol, enerji, e1itim gibi alanlarda önlemler öngören belgeleri kabul etmi/lerdir.
Latin Amerika ülkelerinde 1930 y l nda ekonomik geli/meyi h zland rmak amac yla
kalk nma kurumlar kurulmu/tur. Yine 1930'da Hindistan'da, Planlama Kurulu meydana
getirilmi/tir.
II. Dünya Sava/ sonras nda Bat Avrupada demokratik ülkelerde de planl kalk nma
modeli kabul edilmeye ba/lanm /t r. Sava/ta y k lm / ülkelerin imar , bozulmu/ ekonomilerin
düzeltilmesi, kalk nman n sa1lanmas için planl kalk nma yöntemi kabul edilmi/tir. Bu
çabaya destek için uluslararas ABD. Marshall Plan uygulanm /t r. Ancak söz

(5) SER N, N.: ktisadi Planlama, AÜSBF.Der., 1965, C.XX, S.1, Ankara, 1965, sh. 5.

(6) TURGUT,M.: Kalk nma ve Be/ Y ll k Plan (Tahlil Tenkit ve Tavsiyeler), Ankara, 1964,
sh.30.
konusu planlar totaliter ülkelerde uygulanmakta olan planlardan farkl olarak demokratik
yöntemlerle haz rlanarak uygulanm /t r.
Di1er yandan, dünyada yayg n olarak kullan lmas na kar/ l k plan ve planlama görü/ü
üzerinde herkes taraf ndan kabul edilmi/, anla/maya var lm / ilkeler ve planlama /ablonlar
bulunmamaktad r. Her ülkenin iç yap s na uygun olarak planl kalk nma modelleri farkl l klar
göstermektedir (7).
Totaliter ülkelerde uygulanan planl kalk nman n arkas nda Devlet otoritesinin olmas ,
demokrasi ile idare edilen ülkelerde plan uygulanmas nda bu gücün bulunmamas n n
getirece1i bo/luk endi/e kayna1 olmu/tur. Ancak, demokrasi içerisinde planl kalk nma
uygulanmaya ba/land 1 nda bu endi/e kalkm / ve ba/ar l olunmu/tur.
Planl kalk nma belli bir ekonomik sisteme özgü de1ildir. Siyasi ve ekonomik yap ya
ba1l olarak de1i/ik planl kalk nma yöntemleri uygulanabilmektedir (8).

C. DÜNYADA UYGULANAN KALKINMA POL T KALARI

1950 ve 1960'l y llar, plan dü/üncesinin bütün dünyaya yay ld 1 , azgeli/mi/ ülkeleri
sard 1 dönem olmu/tur. Dünya Bankas 'na bu y llarda, kalk nmay destekleme görevinin
yüklenmesi, konuya bir de uluslararas destek kazand rm /t r. Dünya Bankas az geli/mi/
ülkelere bu dü/ünceyi ta/ m /, teknik yard m ve mali kaynak sa1lam /t r. Dünya Bankas ,
dünyada uygulanmakta olan kalk nma yakla/ mlar ve modellerini etkileme ve yönlendirme
konumunda olmu/tur.

(7) Dünya'da planlama ve programlama için bk.:TRAVERS, G.(Çev.ÖZMEN,S.):
Ekonomik Kalk nma Arac Olarak Dünyada Planlama ve Programlama,Planlama: DPT,

Der., 1971, S.11, sh.5 vd.
(8) TALAS.C.: Plan, Kalk nma ve ktisadi Sistemler AÜSBF.Der., 1962, C.XVII, S.3-4,
Ankara 1963, sh. 7.
Ülkelerin kendi iç yap ve yakla/ mlar ndan do1an farkl l klar dolay s yla, kalk nma
modelleri aras nda farkl l k çoksa da, 1950 ve 1960'larda ki plan stratejilerinde ülkelerin d /
ticaret yakla/ mlar na bakarak kalk nma modellerini üç ana ba/l kta toplamak mümkündür.
Seçilecek kalk nma politikas Planlama Te/kilat n n yap s n etkiledi1inden konu
incelenmi/ ve özetlenmi/tir.

1. thal kamesi Politikas6
thal ikamesi, önceden yurt d / ndan ithal edilen mallar n, uygulanan koruyucu gümrük
önlemleri ve te/vik tedbirleriyle yurt içinde üretilmesini öngören sanayile/me, geli/me ve
kalk nma politikas d r.
Ulusal sanayiler her türlü d / ticaret ve kambiyo politikalar yla d / rekabetten
korunmaya

çal / lmaktad r.

thal

ikamesi

politikas nda,

kar/ la/t r lmal

üstünlükler

teorisinden yararlan lmaz. Seçici de1il, dengeli bir sanayile/me amaçlanmaktad r. Modelde,
ilerde geli/ip, rekabetçi duruma geçecek dinamik kar/ la/t rmal üstünlüklere sahip sanayilerin
seçilip, bunlar n geçici bir süre korunmas benimsenmemi/tir.
thal ikamesi politikas nda sanayile/mede uygulanan yüksek koruma oranlar sebebiyle
iç fiyatlar n d / fiyatlarla ili/kisi ortadan kalkmaktad r. D / rekabet eksikli1i, iç fiyatlar n
Hükümetçe belirlenmesiyle kald r lmaya çal / lmaktad r. Bu da bürokratik düzenlemeleri
art rmaktad r. Merkezi idareyi ve plan n emredici niteli1ini öne ç karmaktad r. Demokratik bir
ülkede bu yöntem uygulan rken çok özel mekanizmalarla plana toplum e1ilimlerinin
aktar lmas ve denge unsurlar n n kullan lmas n gerektirmektedir.

thal ikamesinin yararlar ; yerli üretimle ülke içindeki talep kar/ lanmas s ras nda
tecrübe kazan lmaktad r. Az geli/mi/ ülkelerde ekonomik yap n n yenilenmesinde, geli/mi/
ülkelere benzer yap da sanayi tesislerinin kurulmas nda etkili bir yöntemdir.
thal ikamesinin sak ncalar ; kar/ la/t rmal

üstünlüklere uygun kaynak tahsisi

yap lmad 1 ndan, yüksek koruma duvarlar arkas nda geli/tirilen sanayinin, uluslararas
standartlara göre maliyetleri ve fiyatlar yüksek, kalitesi ise dü/ük olmaktad r. hracat gelirleri
bu sebeple azalacakt r. hracat n artmamas sebebiyle ikame girdileri döviz darbo1az na ve
a/ r d / borçlanmaya sebep olmaktad r. Döviz darbo1az sebebiyle ithalat k s tland 1 ndan,
ülke içindeki üretim ülke talebinin hacmi dolay s yla küçük ölçekte kalmaktad r. Bu da
enflasyona ve kaçakç l 1 n artmas na sebep olmaktad r.
thal ikamesi politikas , tüketim mallar sanayilerinde yurt içi piyasa boyutuna
ula/ lmas ndan sonra iki yol vard r. Birinci olarak ihracat n özendirilmesi politikas na
geçilebilir. kinci olarak ithal ikamesinin ara ve yat r m mallar na do1ru geni/letilerek
uygulanmas tercih edilebilir (9).

2. hracata Dönük Sanayile<me Politikas6
hracata dönük sanayile/me politikas , ithal ikamesi politikas ndan farkl olarak bütün
sanayilerin de1il, ancak kar/ la/t rmal üstünlü1e sahip, geli/meye elveri/li sanayilerin
seçilerek te/vik edilmesi, desteklenmesi temeline dayanmaktad r.
hracata dönük sanayile/mede, d / ticaret amac yla kurulan ve kurulacak olan
sanayilerin d / piyasa rekabetine haz rlanmas amaçlanmaktad r. Genç (bebek) sanayilerin bir
süre d / rekabete kar/ korunmas söz konusuysa da, koruma kademe kademe kald r lacak ve
temel olarak uzun dönemde serbest d / ticaret politikas uygulamaya konulacakt r. D / ticaret
sebebiyle, tekelle/me önlenmekte, kalitede iyile/me ve maliyetlerde dü/me ile teknolojide
yenilenme mümkün olmaktad r.

Kar/ la/t r lmal üstünlükler anlay / nda, d / ticarette rekabet edebilmek için üretimin,
ülkede en bol olan kaynaklara yönlendirilmesi gerekmektedir. Böylece, az geli/mi/ ülkelerde

(9) KARLUK,R.:Uluslararas ktisat (Seminer Notlar ) Ankara, 1991, sh. 22 vd.
özellikle i/gücü ve do1al kaynaklara yönelinmektedir. /gücünün fazla olmas üstünlük olarak
görülmekteyse de, i/gücünün yeterli e1itime sahip olmamas üretimi önemli ölçüde olumsuz
yönde etkilemektedir.
Ayr ca belli süre ile korunacak genç sanayiler için geçici süreyle de olsa vergi
kolayl klar , ihracat destekleri sa1lanaca1 ndan bütçeye a1 r yük olu/turmaktad r (10).
Böyle bir kalk nma yöntemi yerli girdilere yat r m yapmay gerektirdi1inden, ülke
kaynaklar n n sevk ve idaresi önem kazanmaktad r. Ayr ca, s k takip ve sanayinin çe/itli
sektörleri aras nda kaynak aktarmada denge ve adaletin izlenmesi gerekmektedir.

3. Eksik Rakabet ve Stratejik Ticaret Politikas6
Bu yöntem bugün, d / rekabet kar/ s nda güç durumda kalan serbest ticaret
savunucular n n, "genç sanayilerin korunmas " ve "stratejik ticaret gere1i" gibi iddialarla,
gümrük duvarlar

veya tarife d /

engellere gitmelerini me/rula/t ran bir kalk nma

politikas d r.
Hükümetin tam rekabet ortam nda ticarete müdahalesini gerektiren ba/l ca durumlar
aras nda; ticaret hadlerinin iyile/tirilmesi için ithal edilen mallara en uygun tarifenin
uygulanmas

veya borçlanma hadlerinin iyile/tirilmesi için ithal edilen sermayenin

vergilendirilmesi; do1rudan desteklenmesi mümkün olmayan durumlarda genç sanayilerin
korunmas ; içerde al nabilecek önlem yoksa, içerde ortaya ç kan çarp kl 1 n etkisinin
giderilmesi olarak belirtilebilir. Bu sebepler serbest ticaretten vazgeçilmesi için yeterli
bulunmamaktad r.

Eksik rekabete, di1er bir deyimle oligopol piyasalar na yönelik çal /malar yap lm /t r.
Bu durum stratejik ortam olarak da isimlendirilmektedir:

(10) KARLUK, R.: age., sh. 68 vd.
Barbara Spencer ve James Brander taraf ndan savunulan, tam rekabet olmad 1 (eksik
rekabet ve oligopol halinde) zaman Hükümet müdahalesinin geçerli say lmas na yönelik
yorumlar na göre, baz sanayilerde etkin rekabet yapabilen ancak bir kaç firma bulunmakta, az
say da firman n bulunmas yla olu/an eksik rekabet ortam bu firmalara a/ r kazanç imkan
sa1lad 1 ndan, bu yüksek kazanc elde etmek için uluslararas rekabet ortaya ç kacakt r.
Hükümetler bu durumda, müdahale ederek a/ r kazançlar n yabanc firmalardan yerli
firmalara dönmesini sa1layabilmektedir. Yerli firmalara yap lacak destek ya da koruma,
yabanc rakipleri yat r m ve üretimden vazgeçirmek suretiyle, yerli firmalar n n karlar n
yap lan destekleme miktarlar ndan daha fazla artt rabilir. Burada, iç oligopolleri k rarak iç
rekabette adil ortam haz rlanmas i/in nazik noktas d r. Yabanc firmalardan esirgenen kazanç,
desteklemelerle ulusal geliri, di1er ülkelerin kayb pahas na artt r lmas anlam na gelmektedir.
Bu görü/ün gerçekte uygulanmas zordur. Bu politikan n uygulanmas , di1er ülkelerin
misillemede bulunmas na yol açabilecektir.
Eksik rekabet ve stratejik ticaret politikas nda Hükümetin durum belirlemesini iyi
yapmas gerekmektedir; sa1lanacak bir deste1in rakip firmalar ne ölçüde cayd raca1 , elde
edilen kar n verilen destekten fazla olup olmayaca1 bilinerek uygulanmal d r. Aksi halde,
destek politikas n n maliyeti a1 r olabilir. Ayr ca genç sanayiler di1er sanayilerden tam
ba1 ms z de1ildir. Bir sanayiye sa1lanan destekle, di1er sanayilere sa1lanan deste1in azalmas
söz konusu olaca1 ndan veya dolayl yollarla destek di1er sanayilere yay laca1 ndan,
Hükümetin destek yap lacak sanayinin durumu yan nda, bütün sanayilerin durumunu çok iyi
bilinmesi ve sanayilerin birbirine olan etkilerinin iyi hesaplanmas gerekmektedir. (11).

hracata yönelik politikalar gibi bu politikalarda da sanayinin çok yak ndan tan nmas ,
izlenmesi ve tarafs z destekleme kararlar söz konusudur. Bu da geni/, hassas bir mekanizma
ve tüccar dü/üncesiyle çal /an yönlendirici kurulu/lar gerektirmektedir.
Bugün, geli/mi/ ülkelerin tamam k zg n rekabet kar/ s nda, serbest ticaret ve aç k
ekonomi iddialar n bir kenara b rakarak s k

korumac l k içine girmi/ görünmektedirler.

(11) KILIÇBAY, A.: Türkiye'de Piyasa Ekonomisi, stanbul 1985, sh. 312 vd.

Sanayii tan y p yönlendirecek güçlü üst kurulu/larla birlikte, ayr nt l ve güçlü bir gümrük
te/kilat na da ihtiyaç gösteren bir politika dönemi ya/anmaktad r.

II. TÜRK YE'DE PLANLAMA DÜ ÜNCES N N GEL

M (1933-1960) :

PLANLI DÖNEM ÖNCES
A. SANAY

PLANLARI

1929 "Dünya Ekonomik Bunal m " sebebiyle Türkiye'de ekonomik geli/meyi
sa1lamak amac yla 1933-1937 y llar n kapsayan Birinci Be/ Y ll k Sanayi Plan haz rlanm /
ve ba/ar yla uygulanm /t r. Sanayi plan ile ülkedeki sermaye yetersizli1i dolay s yla Devlet
taraf ndan kurulan bu fabrikalarla, Türkiye'de K T sistemi ba/lam /t r. lk sanayi plan nda
sa1lanan ba/ar üzerine 1938-1942 y llar n kapsayan ikinci Be/ Y ll k Sanayi Plan (Türkiye
ktisadi Kalk nma Plan ) haz rlanm /, ancak II. Dünya Sava/ n n ba/lamas sebebiyle
uygulanamam /t r. kinci Dünya Sava/ sonras nda, haz rlanan Üçüncü Sanayi Plan ekonomik
zorluklar sebebiyle uygulanamam /t r (12).
Türk sanayi planlar n n 1935-1940 y llar aras nda uygulamas s ras nda ekonomik
planlama dü/üncesi baz kamu yetkilileri aras nda tart / lm /t r. Bu dönemden kalma görü/ler
birikimi bulunmaktad r.

B.

K NC
II.

DÜNYA SAVA I SONRASI
Dünya

Sava/

sonras nda

ABD'den

yap lacak

Marshall

yard m ndan

yararlanabilmek için, Türk Hükümetinin yard mlar nerede kullanaca1 n n sorulmas üzerine,
Ba/bakanl k Yüksek Murakabe Heyetinin sorumlulu1unda, kamu kurulu/lar n n yapaca1

(12) Birinci ve kinci Sanayi Planlar için bk.: NAN, A.: Devletçilik lkesi ve Türkiye
Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Plan6 1933, Ankara 1972; NAN, A.: Türkiye
Cumhuriyetinin kinci Sanayi, Plan 1936, Ankara, 1973.

yat r mlara dair projeler haz rlanm /t r. Belli bir bütün içinde bu projeler öneri olarak
gönderilmi/tir (1947) (13).
Türk

Hükümeti

1949

y l nda

Dünya

Bankas 'ndan,

Türkiye'nin

ekonomik

kalk nmas yla ilgili bir rapor haz rlamas n istemi/tir. Dünya Bankas Genel Müdürü James
M.Barker ba/kanl 1 nda olu/turulan Kurul Türkiye'de ilgililerin görü/lerini de derleyerek mali
politika ve idari te/kilat hakk nda haz rlanan raporu 1951 y l nda Hükümete sunmu/tur. Rapor
"Barker Kurulu Raporu" olarak an lm /t r (14). Barker Kurulu Raporunda, ba1 ms z bir
planlama te/kilat n n kurulmas ndan söz edilmemekle birlikte, "ekonomik kalk nma ile
görevli bir Ba/bakan Yard mc l 1 'n n" kurulmas , Ba/bakan n kendine bu alanda yard mc
olacak yeterli say da ki/iden olu/turulacak bir Ekonomik Koordinasyon Kurmaylar Heyeti
kurmas , e1er ekonomik kalk nmayla görevli Ba/bakan Yard mc l 1

kurulursa, bu

kurmaylar n do1rudan Ba/bakan Yard mc s n n idaresine verilmesi önerilmektedir.

C. 1959 SONRASI GEL

MELER

1950'li y llar süresince planl kalk nma yöntemi üzerinde, bilim adamlar aras nda
konu/ulmu/ ve planl kalk nman n benimsenmesi gerekti1i savunulmu/tur. Bu tart /malar,
Planl kalk nma yönteminin dü/ünce bak m ndan haz rl k dönemini olu/turmaktad r. Ancak,
bu tart /malarda sadece planl kalk nma yönteminin gerekli oldu1u belirtilmi/, nas l bir plan

istendi1i netle/memi/tir. Teknik aç 1 kapatmak amac yla kalk nma planlar ve planl
kalk nma yöntemine ili/kin eserler Türkçeye çevrilerek yay nlanm /t r. Bu çal /malar,
Hükümetin planl

kalk nmaya geçi/ konusunda karar almas n

sa1layacak yeterlili1e

ula/mam /t r. Di1er taraftan, bu dönemde Türkiye h zla kalk nm /, kentle/me h zlanm / ve d /
kaynak ihtiyac ortaya ç km /t r.

(13) MIHÇIO LU, C.: Yine Devlet Planlama Örgütünün Kurulu/u Üzerine, AÜSBF.Der.,
1988, C.XLIII, S.1-2, sh.119
(14) SÜRG T, K.: Türkiye'de dareyi Yeniden Düzenleme ve Geli/tirme Çal /malar , Amme
daresi Der. 1968, C.I, S.2, Ankara, 1968, sh.4.

Bu dönemde, OECD ve benzeri uluslararas

ekonomik kurulu/lar taraf ndan

Türkiye'ye yap lacak yard mlar bir plan /art na ba1lanm /t r. Bu amaçla T.C. Koordinasyon
Bakanl 1 nca, geçmi/ on y lda ne yap ld 1 ve gelecek on y lda hangi yat r mlar yapmay
tasarlad klar kamu kurulu/lar ndan yaz l olarak sorulmu/ ve al nan cevaplar Vekaletleraras
Yat r m Heyetinde birle/tirilmi/tir. Haz rlanan rapor ve ekleri, uluslararas

ekonomik

kurulu/lar ad na ülkemize gelen Ludwig Erhard'a verilmi/tir. Ancak al nan cevapta bunun bir
ihtiyaç listesi oldu1u, plan olmad 1 vurgulanm /t r. Uluslararas kurulu/lar taraf ndan plan
haz rlanmas nda yard mc olmak üzere verilen bir kaç planlamac ismi aras ndan, Prof. Dr.
Tinbergen tercih edilmi/tir. 1959 y l nda Hükümet, Tinbergen'le ili/kiye geçmi/ ve bir rapor
istemi/tir. Daha sonra, Tinbergen "ekonomik planlama te/kilat n n kurulmas ve kalk nma
plan n n haz rlanmas " için yan nda Dr. J. Koopman'la (4 Nisan 1960) Türkiye'ye gelmi/tir
(15).
Türkiye'de Tinbergen Ba/kanl 1 nda bir Kurul olu/turularak planlama te/kilat kurma
çal /malar ba/lat lm /t r. Tinbergen'in çe/itli ülkelerdeki dan /manl k görevleri sebebiyle
Türkiye'de bulunmad 1 sürelerde Kurula Dr. Koopman Ba/kanl k etmi/tir. Türk Hükümeti
Kurul çal /malar nda görevlendirilmek üzere kamu kurulu/lar ndan ve üniversitelerden,
ayl klar ba1l bulunduklar kurulu/larca ödenmek üzere, birer personel alm /t r. Bu personel
Kurulun teknik çal /malar nda görevlendirilmi/tir.
27 May s 1960'tan sonra kurulan yeni Hükümet, Kurul çal /malar n devralm / ve
Devlet Bakan Refik nan'a ba1layarak, Kurulun çal /malar na devam etmesi sa1lanm /t r (16).

Böylece, Kurulun teknik çal /malar n kesmesi tehlikesi ortadan kalkm /t r. Bu s rada,
Prof.Tinbergen ba/kanl 1 nda bir kanun tasla1 haz rlanmas na ba/lanm /t r.

(15) Prof.Dr.Tinbergen ve Dr. Koopman' n plan te/kilat n n kurulmas ve plan haz rlanan çal /malar birer
klasörde toplanm /t r. Özellikle Dr. Koopman' n ülkemiz geldi1i günden (23 Nisan 1965-26 Ekim 1960)
itibaren tutulan "Dr Koopman' n Günlük Faaliyet Raporlar " için ve di1er çal /malar için bk.: Prof. Dr.
T NBERGEN le Yap lan Planlama Çal /malar , 1960, 1 Klasör; Dr. KOOPMAN ile yap lan planlama
çal /malar , 1963, 1 klasör DPT, Kütüphanesinden bulunabilir.

(16) MIHÇIO LU, C.: Devlet Planlama Örgütünün Kurulu/ Günleri, Prof.Dr.Fad l Sur'un
An s na Arma1an, Ankara, 1983, sh.254 vd.
Ayn s rada Rinasi Orel, Ba/bakanl k Müste/ar ile görü/erek bu faaliyetin hukuki
boyutunun önemini gündeme getirmi/tir. Daha sonra, Planlama Te/kilat n n kurulmas
çal /malar n yapmak üzere, Rinas Orel'in ba/kanl 1 nda ikinci bir Kurul olu/turulmu/tur.
Kurul taraf ndan haz rlanan kanun tasar s Hükümete sunulmu/tur. Prof. Dr. Tinbergen
ba/kanl 1 nda haz rlanan kanun teklifi kabul edilmemi/, buna kar/ l k Rinasi Orel' n tasar s
benimsenmi/tir. Ancak, tasar Milli Birlik Komitesi'nce bir tak m de1i/ikliklere u1rat lm /t r.
5.10.1960 tarihinde 91 say l Devlet Planlama Te/kilat 'n n Kurulmas Hakk ndaki Kanun
yay mlanarak, Devlet Planlama Te/kilat kurulmu/tur (17).
Daha sonra, Anayasa çal /malar na devam edilmi/ ve planl kalk nma ve Devlet
Planlama Te/kilat na 1961 Anayasas nda ayr ca yer verilmi/tir.

III. PLANLAMA HT YACI VE TERK LATLANMA KONUSUNDAK GÖRÜRLER
A. DÜRÜNÜRLER N VE KAMUOYUNUN GÖRÜRLER
1950-1960 y llar aras nda planl kalk nma konusunda ba/layan tart /malar, 1960'l ve
1970'li y llarda da devam etmi/tir.
Osman Okyar, planlama konusundaki görü/leri iki temele ay rarak incelemi/tir.
a. Devletçi görü/ü savunanlar

b. Liberal görü/ü savunanlar (18).
Devletçili1i savunanlar, Türkiye'nin kalk nmas yla ilgili önemli sektörlerde ekonomik
faaliyetin, üretimin Devlet taraf ndan yürütülmesini istemektedirler. Di1er taraftan liberaller

(17) 91 say l Devlet Planlama Te/kilat 'n n Kurulmas
incelenecektir.

Hakk nda Kanun a/a1 da

(18) OKYAR, O.: Karma Ekonomi: Kalk nmam zda Sistem Münaka/alar (Tebli1ler),
Eski/ehir 1963, Sh. 42.

ve özel sektör taraftarlar , Devletin ekonomik faaliyette bulunmamas n , bu faaliyetlerin özel
sektöre b rakmas n ve klasik kamu hizmetlerini yürütmesini istemektedirler. Ülkemizde özel
sektörün kaynaklar n n yetersiz olmas sebebiyle Devletin kamu te/ebbüsleri kurmakta oldu1u
bunun bir siyasi tercih olmad 1 belirtilmi/tir. Osman Okyar, liberaller ve devletçiler aras nda
sürdürülen bu tart /man n faydal olmad 1 n vurgulayarak, "Di1er bir alternatif de halen sahip
bulundu1umuz karma ekonomi sistemini müessir bir /ekilde i/letmektir. Rahsen taraftar
oldu1um bu üçüncü / kt r." demi/tir (19).
Devletçilik görü/ünü savunanlar planl kalk nma yöntemini de savunmu/lard r. Ülke
kalk nmas n n h zland r l p ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nman n gerçekle/tirilmesi için
planl kalk nma talebini 1950'lerden ba/layarak ortaya koymu/lard r. Bu görü/ün ba/ar s nda,
özel sektörün sermaye yetersizli1i de etkili olmu/tur. Devlet, özel sektörün yapamad 1
yat r mlar yapmak zorunda kalm /t r (20).
Liberal görü/ü savunanlar, ilk ba/ta planl kalk nma yöntemine kar/ ç km /lard r.
Bunda, totaliter ülkelerde uygulanan planl kalk nma yöntemi ile ilgili endi/eler önemli bir
etkendir. Ülke demokrasi ile yönetilmektedir. Özel sektörün, "giri/imcilik özgürlü1ü"
bulunmakta ve uygun gördü1ü alanlarda diledi1i /ekilde faaliyet göstermektedir. Acaba planl
kalk nma yöntemi kabul edildi1inde özgürlükçü demokrasi devam edebilecek midir? Özel
giri/im özgürlü1ü ortadan kald r lacak m d r? Bu sorular ak llar kurcalam /t r.

Gerçekte ise, ülkede karma ekonomi uygulanmaktad r. Devlet, kamu iktisadi
kurulu/lar eliyle ekonomik hayatta faaliyet göstermektedir (21). Böylece, özel sektörün
yetersiz kald 1 alanlarda veya ayn sektörlerde özel sektörle yanyana faaliyet göstermektedir.
Devletin kendisi özel sektörün geli/mesi için destekleyici önlemler almaktad r (22).

(19) OKYAR, O.: agm, sh. 45.
(20) AVCIO LU, D.: Türkiye'nin Düzeni (Dün-Bugün-Yar n), B.2, Ankara 1969, sh. 355.
(21) C LLOV, H.: Türkiye Ekonomisi, 1962, sh. 146.
(22)KÜÇÜK, Y.: 100 Soruda Planlama, Kalk nma ve Türkiye, stanbul 1971, sh. 237.
Ülke gerçekleri gözönünde bulundurularak devletçi ve liberal görü/ler karma sistemde
planl kalk nma uygulamas nda birle/mi/lerdir. Demokrasi idaresi alt nda, özel giri/im
özgürlü1ü içerisinde planl kalk nma yönteminin uygulanmas na geçilmi/tir. Demokratik
planl kalk nma yöntemi kabul edilmi/tir.
Prof. Dr. Cahit Talas, planl6 kalk6nman6n demokrasi içerisinde uygulanmas6 gerektiEini
savunmu<tur. Planl6 kalk6nman6n kuvvetli bir idareye ihtiyac6 olduEu ortadad6r. Ancak kuvvetli Devlet,
demokrasi ile aç6klanamaz deEildir. Bunun için, halk6n çoEunluEunun Devleti desteklemesi ve inanmas6;
kalk6nman6n zorunlu k6ld6E6 deEi<iklikleri kabul etmesi gerekir(23).

B. TODA E'N N ÇALIRMASI, GÖRÜR VE ÖNER LER

Türkiye ve Orta Do1u Amme daresi Enstitüsünün (TODA E), Türkiye'de idari reform
çerçevesinde 1961 y l nda haz rlatt 1 çal /mada kurulmas dü/ünülen Planlama birimi
hakk ndaki görü/lere yer verilmi/tir.
TODA E'nin haz rlatt 1 çal /mada, kurulacak olan merkezi Planlama Te/kilat n n
görevlerinin, ülkenin dengeli bir /ekilde her alanda kalk nmas na yard m etmek amac yla
kaynaklar n envanterini yapmas ve bunlara dayanarak belirlenecek ulusal ortalamalara göre

ihtiyaçlar n belirlenmesi, buna uygun olarak var lmak istenen hedeflerin belirlenmesi ve bu
hedeflere uygun uzun, orta ve k sa vadeli planlar n yap lmas oldu1u belirtilmektedir (24).
Ayr ca, planlama te/kilat ile ilgili hukuki çerçevenin de h zl /ekilde olu/turulmas gerekti1i
vurgulanm /t r. Planlar n uygulanmas s ras nda etkili bir koordinasyonu sa1lamas gerekti1i
de belirtilmi/tir.

(23) TALAS, C.: Plan, Kalk nma ve ktisadi Sistemler: Kalk nmam zda Sistem Münaka/alar
(Tebli1ler), Eski/ehir 1963, sh. 7.

(24) Planlama ve Türkiye'de Uygulanmas , TODA E. Yay m, Ankara 1961, sh. 17.
TODA E, kurulmas dü/ünülen Te/kilat n nas l olmas gerekti1i konusunda somut bir
öneri sunmu/tur. Buna göre: kurulacak Planlama biriminin ara/t rma, planlama, koordinasyon
ve denetim fonksiyonlar n yerine getirecek /ekilde olu/turulmas gerekti1i belirtilmi/tir (25).
Ara/t rma fonksiyonunun, Planlaman n gelece1e yönelik dinamik tahminler yapmas
sebebiyle, bilimsel ara/t rmalara dayanmas n gerektirdi1inden, ara/t rma biriminin çok
önemli oldu1u vurgulanm /t r. Planlama Te/kilat içerisinde yer alacak merkezi ara/t rma
biriminin ekonomik kaynaklar konusunda kendisinin incelemelerde bulunmas veya bilgileri
bir merkezde toplamas gerekti1i vurgulanm /t r (26).
Planlama fonksiyonunu yerine getirecek planlama biriminin, kurulacak Te/kilata
ismini veren as l birim olaca1 vurgulanm / ve planlama biriminin, hedefleri belirlenmesi ve
planlar haz rlamas gerekti1i belirtilmi/tir. Planlama birimi hedeflerin belirlemesi için gerekli
ara/t rmalar ve teknik haz rl klar yapacak, ancak hedef belirlemesi siyasi sorumluluk
gerektirdi1inden,

siyasi

heyetlerce

belirlenmesi

gerekece1i

belirtilmi/tir.

Hedefleri

belirleyecek heyetlerin Meclis bünyesinde kurulacak Ruralar olmas gerekti1i belirtilmi/tir.
Ruralar, konular na ve ihtisasa göre maliye /uras , sa1l k /uras , e1itim /uras vb. diye
ayr lacakt r. Ruralarda, Planlama Te/kilat taraf ndan sunulan bilgi ve seçenekler dikkate
al nacak olan hedeflerinin belirlenmesi söz konusudur. Planlama Te/kilat , Meclisce
belirlenen bu hedeflere uygun olarak kalk nma planlar n haz rlamal d r (27).

Koordinasyon fonksiyonunu yerine getirecek Planlama Te/kilat biriminin, öncelikle
plan haz rl klar s ras nda gerekecek koordinasyon ile plan n içerisindeki hedefler aras nda
birli1i sa1layaca1 belirtilmi/tir. kinci olarak da, planlar n uygulanmas ve plan hükümlerinin
yerine getirilmesi s ras nda uygulay c birimlerle yap lacak koordinasyon faaliyetlerinin
bulundu1u

belirtilmi/tir.

Planlama

Te/kilat n n

plan n

haz rlanmas

de

s ras ndaki

(25) Planlama ve Türkiye'de Uygulamas , sh. 18.
(26) Planlama ve Türkiye'de Uygulamas , sh. 18.
(27) Planlama ve Türkiye'de Uygulamas , sh. 18.
koordinasyonun temel oldu1u, plan n uygulanmas s ras ndaki koordinasyon faaliyetlerinin
ikinci planda olabilece1i belirtilmi/tir (28).
Denetim fonksiyonunu yerine getirecek Planlama Te/kilat
hükümlerinin

uygulanmas

s ras nda,

plan

esaslar na

uygun

biriminin, plan
olarak

uygulan p

uygulanmad 1 n n denetiminden sorumlu olmas gerekti1i belirtilmi/tir. Ayr ca, kalk nma
planlar

tahminlerden meydana geldi1inden, uygulanma yetene1inin olup olmad 1 n n,

uygulamada ç kabilecek sorunlar n belirlenmesi ve buna uygun çözüm önerilerinin
geli/tirilmesi gerekti1inden bu tür faaliyetle görevli bir denetim biriminin olmas gerekti1i
belirtilmi/tir (29).
Kurulacak

birimlerin

kendi

aras nda

koordinasyonu

sa1layacak

/ekilde

te/kilatland r lmas gerekti1i belirtilmi/tir.
Bu dört fonksiyona uygun olarak kurulacak Planlama Te/kilat n n te/kilat /emas /u
/ekilde dü/ünülmü/tür (30).

TBMM
-----------Ruralar
htisaslar na göre

Hükümet
-------------------Ba/bakanl k
Planlama ve Koordinasyon Yüksek Kurulu
Karma
Komisyonlar

htisas------------Devlet Planlama Dairesi
Ba/kanl 1

------------------------------------------------------------------Ara/t rma Ekonomik
Sosyal
Bölge
Kontrol ve
K sm
Plan. K sm Plan. K sm
Plan. K sm
K ymetlendirme

(28) Planlama ve Türkiye'de Uygulamas , sh. 20.
(29) Planlama ve Türkiye'de Uygulamas , sh. 21.
(30) Planlama ve Türkiye'de Uygulamas , sh. 31.
Kurulacak Planlama Te/kilat n n ba/ nda bir "Devlet Planlama Dairesi Ba/kan n n"
bulunabilece1i belirtilmi/tir. Te/kilatta çal /t r lacak personelin siyasi, teknik, özel sektör
temsilcilerinden olu/abilece1i belirtilmi/tir. Personelin memur statüsünde ve sözle/meli
olarak çal /t r labilece1i belirtilmi/tir.
Kurulacak Planlama Te/kilat n n Ba/bakana ba1l

bulunmas gerekti1i, ancak

Ba/bakan n görevlerinin yo1un olmas sebebiyle Ba/bakan Yard mc s veya Devlet Bakanlar
eliyle de Planlama Te/kilat n n Hükümet ile ba1lant s n n yerine getirilebilece1i belirtilmi/tir.
Kalk nma planlar n n ç kar lmas nda; kurulacak Planlama Te/kilat n n teknik
birimlerinin haz rlad 1 plan, Planlama ve Koordinasyon Yüksek Kurulunca görü/ülecektir.
Ba/bakanl 1a ba1l olarak kurulacak "Planlama ve Koordinasyon Yüksek Kurulu"nun TBMM
temsilcileri ile Bakanlar, Planlama Dairesi Ba/kan , üniversite temsilcileri, meslek
kurulu/lar n n temsilcilerinden olu/mas gerekti1i belirtilmi/tir (31).
Planlama Te/kilat nca haz rlanan plan, Ba/bakanl k kanal yla Kurula sunulacak,
görü/üldükten sonra Hükümete sunulacakt r.

Hükümetçe Meclise sunulan plan n ise, önce teknik olarak olu/turulan /uralara
(e1itim, sa1l k, ekonomi v.s.) sevk edilece1i ve /uralarda incelenece1i belirtilmi/tir. Ruralar n
teknik birimler olmas sebebiyle, bu heyetlerin Meclise plan konusunda görü/ verece1i
belirtilmi/tir (32).
Haz rlanan kalk nma plan n n Meclisce görü/üldükten sonra kanunla onaylanmas n n
en do1ru yol olaca1 belirtilmi/tir.
Kalk nma planlar hükümlerine uygun bütçeler haz rlanarak, Hükümetçe uygulanmas

(31) Planlama ve Türkiye'de Uygulamas , sh. 25.
(32) Planlama ve Türkiye'de Uygulamas , sh. 26.
gerekti1i belirtilmi/tir. Kamu kurulu/lar plan uygulayacaklard r. Özel sektörün ise, te/vik
veya vergilerle plan hükümlerine uymalar n n özendirilmesi gerekti1i belirtilmi/tir.
TODA E'nin yapt rd 1 çal /mada sonuçta, kurulmas dü/ünülen Planlama Te/kilat n n
bünyesi ve Devlet içindeki yerinin belirlenmesinin önemli oldu1u, ancak Planlama
Te/kilat n n faaliyete geçmesinden önce bu belirlemenin zor oldu1u, d / ülkelerdeki Planlama
Te/kilatlar ndan ve doktrindeki görü/lerden faydalan lmas önerilmektedir.
Ayr ca, TODA E raporunda Planlama Te/kilat personelinin kurum içerisinde iyi bir
/ekilde e1itilmesi gerekti1i de belirtilmi/tir (33).

C. PLANLI DÖNEM ÖNCES

HT YACI H SSED LEN

PLANLAMA FONKS YONLARI

Ekonomik kalk nma planlar n haz rlayacak, Hükümete ba1l bir merkezi Planlama
Te/kilat n n kurulmas gerekti1i görü/ü genel kabul görmü/tür.
Ba/bakanl 1a ba1l "Milli Planlama Te/kilat " kurulmas kabul görmü/tür. Tinbergen
Ba/kanl 1 nda olu/turulan komisyonun haz rlad 1 Kanun tasar s nda kurulacak Planlama
Te/kilat nda bir " ktisat Ruras 'n n" kurulmas öngörülmü/tür (34). ktisat Ruras kurulmas
için çal /malar yap ld ysa da vazgeçilmi/tir.
TODA E çal /mas nda "Planlama ve Koordinasyon Yüksek Kurulu"nun Ba/bakana
ba1l olarak kurulmas belirtilmi/tir. Bu bugünkü Yüksek Planlama Kuruluna e/ de1erdedir.
Tinbergen Kurulunun haz rlad 1 kanun tasar s nda "Yüksek Planlama Kurulu" belirtilmi/tir.

(33) Planlama ve Türkiye'de Uygulamas , sh. 29 vd.
(34) Tinbergen Ba/kanl 1 nda olu/turulan Kurul taraf ndan haz rlanan Kanun tasar s , madde
4, bk. AHÇIO LU, C.: agm., sh. 130.
Kalk nma Planlar n n Mecliste görü/ülmesinde ihtisas /uralar

kurularak, ilgili

bölümlerin orada incelenmesi TODA E çal /mas nda belirtilmi/tir. Mecliste ihtisas /uralar
olu/turulmam /t r. Bunun yerine Plan-Bütçe Karma Komisyonu kurulmu/tur.
Tinbergen Ba/kanl 1 nda haz rlanan kanun tasar s nda, idari hizmetleri yürütecek bir
birimin kurulmas gerekti1i belirtilmi/tir.
Planlama Te/kilat n n Hükümetin dan /ma birimi olmas ve Hükümetçe belirlenen
esaslara uygun olarak kalk nma plan ve programlar haz rlamakla görevli olmas gerekti1i
belirtilmi/tir.
Planlama Te/kilat nda sözle/meli personel çal /t r lmas gerekti1i belirtilmi/tir.

IV. KAMU H ZMET

TEOR S

VE PLANLAMA GÖREV

Kamu hizmeti kurumu, idare hukukunun konusunu olu/turan en önemli kavramlardan
birisidir. Kamu hizmeti teorisi içinde planl kalk nma yönteminin de1erlendirilmesi gere1i
bulunmaktad r.

A. KAMU H ZMET N N ÖLÇÜTLER

Kamu hizmetinin belirlenmesinde doktirinde çe/itli görü/ler savunulmu/tur. darenin
bütün faaliyetleri ve hizmetleri kamu hizmeti say lmad 1 ndan bunlar n belirlenmesi için
ölçütlere ihtiyaç bulunmaktad r.

1. Duguit'nin Ölçütü
Duguit, hangi tür idari faaliyetlerin kamu hizmeti say laca1 n faaliyetin toplumdaki
önemine göre tespit etmektedir. Kamu hizmetini, yöneticiler taraf ndan düzenlenmesi,
denetlenmesi ve yerine getirilmesi gereken bütün idari faaliyetler olarak belirtmi/tir. Kamu
hizmetleri toplum ve sosyal ili/kilerin, toplumun temeli olan ilerlemenin, geli/menin ve
kalk nman n gerçekle/mesi için gerekli bulunmaktad r. Ancak Devlet taraf ndan yerine
getirilebilir. Bu ihtiyaçlar toplum için o derece gereklidir ki, bir an bile durdurulmalar
mümkün bulunmamaktad r. Duguit, bu ihtiyaçlar n kamu hizmeti haline nas l geldi1ini
belirleyememi/tir. Toplumun uygarl k seviyesi yükseldikçe kamu hizmetlerinin artaca1 n
belirtmi/tir. Duguit'ye göre yöneticiler kamu hizmetlerini belirlemek ve yerine getirmekle
yükümlüdür. Duguit, kamu hizmetlerinin kanunlarla düzenlenmesinin kurucu de1il, belirleme
niteli1inde oldu1unu belirtmi/tir. Duguit'nin teorisi kamu hizmetinin niteli1ini yeterince
aç klayamamaktad r (35).

2. Faaliyetin Mahiyetine ( çeriEine) Dayanan Ölçüt
Kamu hizmetinin belirlenmesini, faaliyetin mahiyetinden (içeri1inden) ç karmak
istemi/lerdir. Bir faaliyetin kamu hizmeti olup olmad 1 n belirlemek için onun içeri1ine
bak lmal d r. E1er faaliyet sadece Devletin bünyesine özgü olan, ancak Devlet taraf ndan
yap lmas mümkün ve zorunlu bulunan bir faaliyet ise, bir ba/ka deyi/le Devletin normal
faaliyeti ise kamu hizmeti say lmas gerekti1i belirtilmi/tir. Ulusal savunma, zab ta gibi
faaliyetler ancak Devlet taraf ndan yap labilir. Bu görü/, liberal doktirine dayanmaktad r. Özel
ki/ilerin yapt 1 faaliyetlerle, Devlet faaliyetlerini ay rmaktad r.
Bu görü/, Devletin tekeli alt ndaki kamu hizmetlerini ay rmakla birlikte, Devletin
egemenlik gücüne dayanmaks z n özel tüzel ki/iler gibi özel hukuk kurallar na uygun olarak
yapt 1 faaliyetleri özel sektör faaliyetlerinden ay rmak için yeterli de1ildir (36).

(35) ONAR, S.S.: dare Hukukunun Umumi Esaslar , C.I, stanbul 1966, sh. 27 vd.
(36) ONAR, S.S.: age., sh. 28 vd.
3. Hizmetin Görülü<ündeki Yönteme Dayanan Ölçüt

Kamu hizmeti, faaliyetlerin konusunun içeri1inden ç kart lamam /t r. Bunun üzerine,
bir faaliyetin kamu hizmeti olup olmad 1 , faaliyetin uydu1u yöntemden ç kar lmak
istenmi/tir. Buna göre, bir faaliyetin kamu hizmeti olup, olmad 1 n n belirlenmesi için bu
faaliyete uygulanacak olan hukuki rejime bak lmas gerekmektedir. Faaliyet özel sektör ve
faaliyetlerinin uydu1u hukuki rejimden farkl ve idarenin ayr cal klar na (imtiyaz) ve üstün
yetkilerine dayanan bir yöntem ile uygulan yorsa bu kamu hizmeti özelli1ine sahiptir. Kamu
hizmetleri kamu hukuku yöntemlerinin uygulanmas yla yerine getirilen faaliyetlerdir. E1er bir
ihtiyaç özel araç ve yöntemlerle kar/ lanabiliyorsa kamu hizmetinden söz etmek söz konusu
bulunmamaktad r.

Bu kriter, kamu hizmetinin niteli1ini tan mak konusunda çok önemli bir özellik
olu/turmakla birlikte, kamu hizmetini tam anlam yla belirtememektedir. Özel hukuka dayal
ekonomik kamu hizmetlerini aç klayamamaktad r (37).
4. Pozitif Hukuka Dayanan Ölçüt

Kamu hizmetinin belirlenmesinde hukuk kurallar n n yorumlanarak, kamu hizmetinin
niteli1inin belirlenmesi, subjektif bir ölçüyle belirlenmek istenmi/tir. Bir faaliyetin kamu
hizmeti niteli1ine sahip olup, olmad 1 n kanun koyucu ona bu niteli1i vermek isteyip
istememesinde, amac nda aranmas gerekmektedir. Bu da faaliyete esas olan kanunun veya bu
faaliyet bir idare tasarrufuna dayan yorsa, tasarrufun dayand 1 kanunun yorumundan anla/ l r.
Kanunun yorumundan kamu hizmeti olarak belirlenen faaliyetler, kamu

hizmeti

say lmaktad r. Kanunun yorumunda, bir faaliyetin kamu hizmeti say labilmesi için toplum
ihtiyac n n kar/ lanmas gereklidir (38).

(37) ONAR, S.S.: age., sh. 30 vd.
(38) ONAR, S.S.: age., sh. 31 vd.
5. Kamu Hizmetinin Organik ve Maddi Bak6mdan Ayr6lmas6 Ölçütü
Kamu hizmetlerinin geni/lemesi sonucunda, kamu hizmetlerinin organik ve maddi
olmak üzere iki aç dan incelenmesi görü/ü ortaya at lm /t r. Kamu hizmetleri, organik kamu
hizmetleri ve maddi kamu hizmetleri olarak ikiye ayr lm /t r.
Organik bak mdan kamu hizmetleri idare taraf ndan yönetilen kurulu/lar n
faaliyetleridir. Bu organik ve /ekli tan md r. Kamu hizmeti, idare veya idare edilen kurulu/lar
taraf ndan kamu gücü yetkilerine dayanan yöntemler ile yapt klar faaliyetlerdir.

Maddi bak mdan kamu hizmetleri, faaliyeti yürüten kurulu/ dikkate al nmaks z n, bu
faaliyetin niteli1i gözönünde tutulmas ile kamu yarar ve toplum yarar n n gerektirdi1i
ihtiyaçlar kar/ lamak üzere yürütülen faaliyetlerdir.
Bu ayr mda, birinci de organ ve /ekil, ikincide ise amaç temel olarak al nmaktad r (39).
6. dari Kamu Hizmetleri; Ekonomik, Ticari ve S6nai Kamu Hizmetleri
Devletin faaliyet alan n n geni/lemesi ve ekonomik, ticari, s nai alanlarda toplum
yarar n n, kamu yarar n n gerektirdi1i faaliyetlerde bulunmak zorunlulu1u kamu hizmetlerinin
kurulu/ /ekillerine, i/leyi/ yöntemlerine etki etmi/tir. Bu geli/meler kamu hizmeti ölçütlerinin
yetersizli1ini ortaya ç karm /t r. Ekonomik, ticari ve s nai alanlarda ve ticari usullerle görülen
kamu hizmetleri ayr bir kategori say lm /t r. Bunlar n faaliyetleri özel hukuka (Medeni
Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu vb.) tabi olmakla birlikte amaçlar kamu yarar ve
toplum yarar d r. Bu faaliyetlerde genellik özelli1i tamamen görünmese de dolay s yla ortak
bir ihtiyac kar/ lamalar ve toplumun kalk nmas n sa1lamak suretiyle Devletin sosyal
görevlerinin yürütülmesinde araç olduklar ndan bu faaliyetler kamu hizmeti say lm /t r (40).

(39) ONAR, S.S.: age., sh. 33.
(40) ONAR, S.S.: age., sh. 33 vd.

7. Türkiye'de Kamu Hizmetleri
Türkiye'de kamu hizmetlerinin niteli1inin belirlenmesinde dar ve organik manada
anlay / n kabul edildi1i görülmektedir. Onar, Devletin bu günkü görevleri ve buna ba1l olan
geni/ ve çe/itli faaliyetler kar/ s nda bu faaliyetlerin yürütülmesinde araç olan kamu
hizmetlerini bu kadar dar bir anlamda aç klanamayaca1 n belirtmektedir (41).

Devletin ekonomik kurulu/lar arac l 1 yla yürüttü1ü faaliyetlerle kamu yarar , toplum
yarar aras nda do1rudan do1ruya ve kamu hukuku ile ilgisi bak m ndan ili/ki kurulmas
gerekmektedir (42).

B. KAMU H ZMET N N TANIMI

Devlet veya di1er kamu tüzel ki/ileri taraf ndan veya bunlar n gözetim ve
denetiminde, kontrollar alt nda genel ve ortak ihtiyaçlar kar/ lamak ve tatmin etmek, kamu
yarar n sa1lamak için yürütülen ve topluma sunulmu/ bulunan devaml ve düzenli faaliyetler
kamu hizmeti

olarak

tan mlanabilir. Milli e1itim ve ö1retim, ülkenin savunulmas ,

bay nd rl k, sa1l k birer kamu hizmetidir. Planlama görevi bir

kamu hizmetidir. Kamu

hizmetleri teorisine ba1l olarak idari ve hukuki yap s n n olu/turulmas gerekmektedir (43).
Kamu hizmeti ba/ka bir tan mla bir kamu kurumunun kendisi veya yak n gözetimi
alt nda özel sektör eliyle kamuya sa1lanan hizmettir (44).

(41) ONAR, S.S.: age., sh. 34
(42) ONAR, S.S.: age., sh. 35.
(43) ONAR, S.S.: age., sh. 13.
(44) BALTA, T.B.: dare Hukuku, I Genel Esaslar, Ankara 1970-72, sh. 15.
Kamu hizmeti kavram , faaliyet, i/, u1ra/ anlam nda kullan ld 1 gibi kamu kurulu/u
anlam nda da kullan lmaktad r. Örnek olarak, 1982 Anayasas n n 128. maddesinde "Devletin,
kamu iktisadi te/ebbüsleri ve di1er kamu tüzel ki/ilerinin genel idare esaslar na göre
yürütmekle yükümlü olduklar kamu hizmetlerinin gerektirdi1i asli ve sürekli görevler,
memurlar ve di1er kamu görevlileri eliyle görülür." hükmündeki kamu hizmeti, faaliyet, i/,
u1ra/ anlam nda kullan lm /t r. Anayasan n 70. maddesinde "Her Türk, kamu hizmetlerine

girme hakk na sahiptir." hükmündeki kamu hizmeti, kamu kurulu/u anlam nda kullan lm /t r
(45). Tezde kamu hizmeti kavram faaliyet, i/ u1ra/ anlam nda kullan lm /t r.
Kamu hizmeti kavram aç k de1ildir. Devletin hangi faaliyetlerinin kamu hizmeti
say laca1 ve idare hukukunun konusu olaca1 ve uygulama alan içine girece1i kolayca
belirlenememektedir. Bunun için, kamu hizmeti kavram n n unsurlar n n aç klanmas
gerekmektedir.

C. KAMU H ZMET N N UNSURLARI (ÖZELL KLER )

Kamu hizmeti tan m ndan dört ana unsuru oldu1u görülmektedir. Bu unsurlar s ras yla
incelenmi/tir.

1. Kamu hizmetleri Devlet veya diEer kamu tüzel ki<ileri taraf6ndan
veya bunlar6n gözetim ve denetimi alt6nda veya bunlar6n
kat6l6m6yla kurulan ve i<leyen kurulu<lard6r.

Ki/ilerin ve özel /irketlerin ba/aramayaca1 toplum ve kamu ihtiyaçlar n n tatmin
edilmesi Devletin görevi ve varl k sebebidir. Bu itibarla kamu hizmetini kurmak ve i/letmek

(45) GÖZÜBÜYÜK, A.S.: Yönetim Hukuku, Ankara 1983, sh. 161.
Devletin görev ve yetkisindedir. Bu ihtiyaç özel ki/ilerce kar/ lan yor ve tatmin ediliyorsa bu
kamu hizmetini olu/turmaz. Kamu hizmetinin önemli unsurlar ndan birisi Devlet veya kamu
tüzel ki/ileri veya bunlar n kat l m yla kurulan ve i/leyen kurulu/lar taraf ndan yerine
getirilmesi gereklidir. Devlet kamu hizmetlerini yerine getirmek üzere ülkenin bütününde,
belli bir co1rafi alanda veya bölgede kamu hizmetini yerine getirebilir. Bakanl klar ülkede,
belediyeler belli co1rafi alanlarda, karayollar ile ilgili kurulu/lar belli bölgelerde hizmet

vermektedir. Ayr ca Devlet, kamu hizmetini ayrcal k (imtiyaz) /eklinde özel sektör eliyle
gördürülmesini de sa1layabilir. mtiyaz sözle/mesi ile gördürülmektedir (46). Ayr ca kamu
hizmetinin tekel konumunda bulunmas gerekmemektedir. Ayn nitelikteki hizmetler hem
kamu hem de özel kesim taraf ndan yürütülebilir. Örnek Devlet tiyatrolar ve özel tiyatrolar
gösterilebilir (47).
Planlaman n görevi, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmas n
gerçekle/tirecek kalk nma plan ve y ll k programlar n haz rlanmas , Devlet veya kamu
kurumu veya bunlar n gözetim ve denetim alt nda özel kurulu/lar arac l 1 yla yerine
getirilebilir. Bu /art gere1ince a/a1 da incelenece1i gibi, bu görevi yerine getirmek üzere
Devlet Planlama Te/kilat kurulmu/tur.
2. Kamu hizmetleri toplumun genel ve ortak ihtiyaçlar6n6
kar/ lamak ve kamu yarar n sa1lamak üzere
kurulmu/lard r.

Bu unsur, kamu hizmetlerini idarenin özel faaliyetleri ile özel sektör faaliyetlerinden
ay rmaktad r. Devlet veya kamu tüzel ki/ileri kendi görevlerini ilgilendiren, mali menfaat elde
edilmesi için kurulu/lar ve faaliyetler yapmaktad r. Devlet ve kamu tüzel ki/ileri kendilerine
ait gayrimenkulleri kiraya vermeleri ve gelir elde etmeleri buna örnektir. Bu kamu hizmeti
de1ildir. Burada kamu yarar sa1lanmamaktad r. Kamu hizmetinin görülmesinde amaç

(46) ONAR, S.S.: age., sh. 14 vd.
(47)GÖZÜBÜYÜK, A. .: age., sh. 162
kamu yarar n n sa1lanmas , toplumun genel ve ortak ihtiyaçlar n n kar/ lanmas d r (48). Kamu
hizmeti kamuya yönelik ve kamuya yararl bir hizmettir. Kamuya dolayl olarak yararl olan
hizmetler kamu hizmeti say lmamaktad r. Biraz önce verilen örnekte oldu1u gibi. Kamu
hizmeti ücretli veya ücretsiz de olabilmektedir. Planlama göreviyle tüm toplumun ihtiyac

bulunan ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nman n gerçekle/tirilerek, kamu yarar n n
gerçekle/mesi amaçlanmaktad r.

3. Kamu hizmetleri, topluma sunulmu< veya
toplumun kalk6nmas6n6n, kamu yarar6n6n
saElanmas6 amac6 ile yap6lan faaliyetlerdir.

dare, kamu hizmetini topluma sunmakta veya toplumun kalk nmas n n, kamu
yarar n n sa1lanmas amac yla faaliyet göstermektedir. Özel /irketler, faaliyetlerini diledi1i
ki/iye yararland rmaktad r. Taksilerin herkese hizmet vermesi için k s tlama olsa da bunlar
kamu düzeninin gerektirdi1i zab ta s n rlama ve önlemleridir ve istisnaidir. Ki/iler hukuka
uygun olarak sözle/me yaparak /artlar belirleyebilirler. Kamu hizmetinde kurallar objektif
hukuk kurallar yla önceden belirlenmi/tir. Ki/iler bu kurallarda kendi yararlar na de1i/iklik
yap lmas n isteyemezler. dare bu kurallar ki/i aleyhine tek yanl olarak de1i/tirememektedir.
Buna uygun olarak kamu hizmetini sunmak zorunda bulunmaktad r.
Kamu hizmetleri ki/inin gücünün ba/armaya yetmedi1i faaliyetler oldu1undan,
ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmas n n sa1lanmas için Devlet bu amaçla bir
k s m kamu hizmetleri kurabilir (49). Kalk nma planlar n n haz rlanmas ve uygulanmas ,
koordinasyonu için, Devlet Anayasa gere1ince Devlet Planlama Te/kilat n kurmu/tur.
Ülkenin kalk nmas n n sa1lanmas bir kamu hizmetidir.

(48) ONAR, S.S.: age., sh. 16 vd.
(49) ONAR, S.S.: age., sh. 17 vd.
4. Kamu hizmetleri devaml6 ve düzenli bir <ekilde görülür.

Kamu hizmetleri toplum hayat n n devam , faaliyetlerinin i/lemesi, toplumun
kalk nmas , ulusal ekonominin ve yararlar n sa1lanmas için zorunlu araçlard r. Sa1l k, e1itim
ve ö1retim hizmetleri durdu1unda toplum çok büyük s k nt lar içine girecek ve toplum hayat
tehlikeye dü/ebilecektir. Kamu hizmetleri devaml l k gösterirler. Ancak, kural bu olmakla
birlikte, belli bir süre için veya geçici nitelikte kamu hizmeti olabilir. Örnek olarak
depremlerde geçici olarak yürütülen hizmetler kamu hizmetidir. Kamu hizmetleri ayr ca,
kamu hizmetlerinin ortak ihtiyaçlara, toplum ihtiyaçlar na cevap verebilmeleri için onun
yöntem ve a/amalar na uygun /ekilde görülmeleri gerekmektedir. Örnek olarak, savunma
ihtiyac n n günün teknik /artlar na uygun olarak yap lmas , elektrik /ebekesinin toplum
ihtiyac n kar/ lamas gerekir. Kamu hizmetleri yöntem ve kurallar n n toplumun her günkü
ihtiyaçlar na uygun bir /ekilde olmas gerekmektedir. Bunun gere1i olarak kamu hizmetinin
daha iyi i/lemesi için gerekli de1i/ikliklerin yap lmas gereklidir. Kamu hukukunda, kamu
yarar ki/i yarar ndan üstün tutulmu/tur.
Kamu hizmetlerinin, kamu kurulu/lar nca yaln z kamu hukuku kurallar na göre
yürütülmesi gerekli de1ildir. Hizmetin niteli1ine göre, özel hukuk kurallar da uygulanabilir.
Özellikle ekonomik alanda faaliyet gösteren ekonomik kamu kurulu/lar özel hukuk
kurallar na göre faaliyet gösterebilmektedirler.
Ayr ca bir hizmetin kamu hizmeti olarak belirlenmesi bir siyasi kararla yap lmaktad r.
Bir hizmetin kamu hizmeti say l p, say lmamas toplumun /artlar yla yak ndan ilgilidir.
Kamu hizmeti niteli1i gere1i ancak kanun veya kanunun verdi1i aç k bir yetkiyle
düzenleme konusu yap labilir. 1982 Anayasas n n 123. maddesinde, idare kurulu/ ve
görevleriyle bütündür ve Kanunla düzenlenir; Kamu tüzel ki/ili1i ancak kanunla veya
kanunun aç kça verdi1i yetkiye uygun olarak kurulur hükmü getirilmi/tir.
Kamu hizmetinin belirleyici özelliklerinden birisi bu hizmeti gören /ah slar n kamu
hukuku yöntemlerini kullanabilmeleri, bu hizmete özgü özelliklerden ve kurallardan
faydalanabilmeleridir (50).

Planlama görevi, devaml ve düzenli olarak görülmelidir. Ülkenin kalk nmas n
sa1layacak planlama görevinin devaml ve düzenli olarak görülebilmesi için gerekli önlemler
ve de1i/iklikler Devlet taraf ndan yap lmaktad r.
Özet olarak, bir hizmetin kamu hizmeti olabilmesi için zorunlu /artlar /u /ekilde
belirtilebilir:
a. Hizmetin kamuya (topluma) yönelmi/ olmas ve kamuya yararl olmas .
b. Hizmetin Devlet veya kamu kurulu/lar nca yada ilgili kamu kurulu/lar n n s k
denetiminde yürütülmesi gereklidir (51).

D. KAMU H ZMET

KAVRAMI AÇISINDAN PLANLI KALKINMA

1961 Anayasas ve 1982 Anayasalar nda ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel
kalk nmas n n gerçekle/tirilmesi için planlama fonksiyonu bir kamu hizmeti olarak
düzenlenmi/tir. Onar, "Kanaatimizce 1961 Anayasas Devlete iktisadi kalk nma, sosyal adaleti
sa1lama gibi görevler de yüklemekle Türk hukukunda kamu hizmeti anlam n geni/letmi/
bulunmaktad r." demektedir (52).

(50) GÖZÜBÜYÜK, A. .: age., sh. 161 vd; ONAR, S.S.:age., sh. 21 vd.
(51) GÖZÜBÜYÜK, A. .: age., sh. 162 vd.
(52) ONAR, S.S.: age., sh. 37.
Gerek kamu hizmeti teorisinde yap lan tart /malara, gerek kamu hizmetinin
unsurlar na bakarak yap lan de1erlendirmede /öyle bir sonuç elde edilmektedir:

Duguit'nin ölçütü gere1ince, planlama hizmetinin kamu hizmeti olmas n gerektiren
husus toplumdaki önemidir. Planlaman n toplumdaki önemi, toplumun temeli olan ilerleme,
geli/me ve kalk nman n sa1lanabilmesi için toplum ad na toplumun üst bir kurumu taraf ndan
yönlendirilmesidir.
Faaliyetin niteli1ine dayanan ölçüt, kamu hizmetinin, kamu d / ndaki kurumlar veya
ki/ilerce üstlenilemeyecek yap da veya kar getirme unsuru eksikli1inde olmas n temel
almaktad r; ki ülke planlamas böyle bir boyut ve yap gerektiren, ki/isel gelir sa1lama imkan
olmayan bir faaliyettir. Dolay s yla özel kesimin girmek isteyece1i bir alan de1ildir.
Hizmetin görülü/ündeki yönteme dayanan ölçüt, kamu hizmetini, faaliyetin özel sektör
ve faaliyetlerin uygulanan hukuki rejimden farkl ve idarenin ayr cal klar na ve üstün
yetkilerine dayanan bir yönteme dayanmas n temel almaktad r. Planlama hizmeti s ras nda
kalk nma plan ve y ll k programlar n haz rlanmas ve uygulanmas nda farkl bir hukuki rejim
kabul edilmi/tir. Bunlar özel ili/kilerde uygulanmayan, üstün yetkilerdir.
Pozitif hukuka dayanan ölçüt, kamu hizmetini kanun koyucunun belirlemesi ile
olu/turdu1unu kabul etmektedir. Planlama, kanun koyucu taraf ndan kamu hizmeti olarak
düzenlenmi/tir.
Hizmetin organik ve maddi bak m ndan ayr lmas ölçütüne göre, organik olarak kamu
hizmeti idare taraf ndan yönetilen tüm faaliyetlerdir. Maddi bak mdan kamu hizmeti ise,
faaliyet yürüten idare dikkate al nmaks z n, bu faaliyetin niteli1i gözönünde tutulmas ile
kamu yarar n sa1layan faaliyetlerdir. Planlama organik olarak bir kamu hizmetidir, idari bir
organ olan DPT taraf ndan yerine getirilmektedir. Maddi bak mdan, planlama hizmeti kamu
yarar n temin etti1inden bir kamu hizmetidir.
Ekonomik, ticari ve s nai kamu hizmetleri gere1ince, planlama, toplumun ortak bir
ihtiyac n kar/ lad 1 ndan ve kalk nmas n sa1lad 1 ndan bir kamu hizmetidir.

Kamu hizmetinin unsurlar bak m ndan planlama hizmeti; planlaman n bir idari birim
olan DPT taraf ndan yerine getirilmesi, planlama ile toplumun genel ve ortak bir ihtiyac olan
sosyal, ekonomik, kültürel kalk nman n sa1lanmas için faaliyet gösterilmesi, planlama
hizmetinin devaml ve düzenli bir /ekilde görülmesi sebebiyle bir kamu hizmetidir.
Planlaman n, kamu hizmeti olmas dolay s yla demokratik ülke gereklerine ve kamu
hizmeti ilkelerine göre te/kilatlanmas esas al nm /t r.

V. DPT'N N KURULUR DÖNEM 1960-1962: HUKUK VE DAR YAPISI
A. PLANLAMANIN ANAYASA KAYNATI : 1961 ANAYASASI
1. Anayasan6n 129. Maddesi ve DeEerlendirmesi

Kronolojik olarak, 91 say l Devlet Planlama Te/kilat n n Kurulmas

Hakk ndaki

Kanun, 1961 Anayasas ndan önce (5 Ekim 1960 tarih ve 10621 say l Resmi Gazete'de
yay mlanm /t r.) kabul edilmi/tir. Ancak hukuk normlar

hiyarar/isinde Anayasan n

kanunlar n üzerinde olmas ve planlama konusunda temel düzenlemeyi getirmesi sebebiyle,
1961 Anayasas n n 129. ve 41. maddelerindeki planlama konusundaki düzenlemesini
öncelikle incelemek gerekir.
1961 Anayasas nda, kalk nma plan ve Devlet Planlama Te/kilat , 129. maddede
düzenlenmi/tir. Anayasa'da " ktisadi ve Mali Hükümler" içerisinde yer alan 129. maddesi /u
/ekildedir:

"IV. Kalk nma
a. Kalk nma Plan ve Devlet PlanlamaTe/kilat

Madde 129 : ktisadi, sosyal ve kültürel kalk nma plana ba1lan r. Kalk nma bu plana
göre gerçekle/tirilir.
Devlet Planlama Te/kilat 'n n kurulu/ ve görevleri, plan n haz rlanmas nda, yürürlü1e
konmas nda, uygulanmas nda ve de1i/tirilmesinde gözetilecek esaslar ve plan n bütünlü1ünü
bozacak de1i/ikliklerin önlenmesini sa1layacak tedbirler özel kanunla düzenlenir (53)."
A/a1 da 129. maddenin haz rl k safhas incelenmi/tir.
129. Maddenin Temsilciler Meclisinde Görü<ülmesi
Komisyon'dan gelen 129. madde metninde "Devlet Planlama Te/kilat "nin ismi yer
alm yordu. Ancak, maddenin, Temsilciler Meclisindeki görü/melerden sonra Milli Birlik
Komitesinde görü/ülmesi s ras nda Te/kilat ad ayr ca eklenmi/tir (54).
Mecliste planlamaya ili/kin düzenlemenin Anayasada yer almas gerekti1i konusunda
görü/ birli1i bulunmaktad r. Planlaman n Anayasada yer almas yla, planl kalk nma yöntemini
Anayasa güvencesi alt nda tutman n amaçland 1 belirtilmi/tir. Bu konuda Meclis üyesi
Revket Ra/it Hatipo1lu "Herhangi bir parti iktidara geldi1i zaman iktisadi te/ebbüsleri keyfine
göre de1il, bu maddenin prensiplerine göre yürütmesini sa1lamak istiyor. Bu prensipleri
herhangi bir kanuna koydu1umuz zaman iktidara gelen parti bu kanunu de1i/tirmekle
prensipleri ortadan kald r labilir ve plans zl k gene al r yürür." demektedir (55).

(53) AKAR, M.: De1i/iklikler /lenmi/ Kar/ la/t rmal Notlu Gerekçeli 1982 Anayasas ve
Önceki Anayasalar, stanbul 1989, sh. 246.
(54) ÖZTÜRK, K.: Türkiye Cumhuriyeti Anayasas , C.III, Ankara 1966, sh. 3423.
(55) ÖZTÜRK, K.: age., sh. 3402.
Meclis görü/melerinde, kalk nma plan n n nas l olaca1 konusunda sorular sorulmu/
ve bir k s m tahminlerde bulunulmu/tur; çünkü, ortada bir plan uygulamas bulunmamaktad r.
Kalk nma plan bütün ekonomik hayat içine al p, özel sektör için de emredici bir plan m

olacakt r? Ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmay sa1layacak kalk nma plan n n nas l
olaca1

yoruma aç kt r. Ancak demokratik kalk nma plan n n olaca1 , özel kesimin

faaliyetlerinin serbest olaca1 belirtilmi/tir. Bu konuda Komisyon sözcüsü Turan Güne/: "...
bütün iktisadi faaliyetler Devletin kontrolü alt na al nm / ve onun taraf ndan yürütülsün
manas nda bir plan de1ildir..." demektedir (56).
Ekonomik,

sosyal

ve

kültürel

kalk nman n

kalk nma

planlar

arac l 1 yla

gerçekle/tirilece1i hükmünde yer almakta olan "kültür" kelimesinin "sosyal" kelimesi
içerisinde anlam n buldu1u belirtilmi/, bu sebeplede kald r lmas istenmi/, ancak Temsilciler
Meclisince öneri benimsenmemi/tir (57). Bunda ekonomik kalk nma yan nda sosyal ve
kültürel kalk nman n ihmal edilmemesine verilen önem etkili olmu/tur.
Devlet Planlama Te/kilat n n Devlet yap s içerisinde olmamas , Ba/bakanl 1a ba1l
olmamas gerekti1i konusunda da görü/ler getirilmi/se de, Meclis ve Hükümet d / nda bir
planlaman n mümkün olamayaca1 görü/ü a1 rl k kazanm /t r. ktidara gelen Hükümetlerin
planlar arac l 1 yla ülke kalk nmas n gerçekle/tirecekleri kabul edilmi/tir (58).
129. maddenin Komisyon'dan gelen /eklinde "Plan, Bakanlar Kurulu taraf ndan
haz rlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen bir kanunla yürürlü1e konulur."
hükmüne yer verilmi/tir. Ayr ca, plan n Mecliste görü/ülmesine ili/kin yöntemin Meclis
çtüzü1ünde gösterilece1i hükmü de bulunmaktayd . Ancak, maddenin Temsilciler Meclisinde
görü/ülmesi s ras nda, bu hükümler kald r lm /t r.

(56) ÖZTÜRK,K.: age., sh. 3406.
(57) ÖZTÜRK, K.: age., sh. 3409.
(58) ÖZTÜRK, K.: age., sh. 3401.
Kalk nma plan n n onaylanma /ekli konusunda Temsilciler Meclisinde iki görü/
savunulmu/tur:

Kalk nma plan n n kanunla onaylanmamas gerekti1i konusundaki görü/; kalk nma
planlar n n kanunla/t r lmas halinde de1i/tirilmesinin zor olaca1 , yeni iktidara gelen
Hükümetin kanun hükmünü de1i/tirmekte zorlanaca1 belirtilmi/tir. Buna göre, iktidarlar
plan görü/lerine göre de1i/tirebilmelidirler. Bunun yerine, plan n haz rlanmas esaslar n n
kanunla tespitinin yerinde olaca1 savunulmu/tur. Bu konuda Meclis üyesi Ferid Melen
" ktidarlara göre planlar de1i/ebilir. Her iktidar n kendine göre plan olur... Bundan dolay ...
plan kanuna ba1lamak yerine, plan n nas l yap laca1 n tespit edecek bir kanun tedvin
edilmesine ihtiyaç görüyorum...." demektedir (59).
Kalk nma plan n n kanunla onaylanmas gerekti1ini savunan görü/, üç ana sebeple bu
konuyu savunmu/lard r.
Kalk nma plan n n kanunla onaylanmas n n birinci sebebi, Meclis taraf ndan
onaylanacak olan kalk nma planlar daha sonra ç kar lacak olan kanunlar da dikkate
al naca1 ndan kanun olarak onaylanmalar gerekir. kinci olarak, kanunlarla Hükümetlere,
Hükümetin ili/kileri ile ilgili baz yetkiler verilmekte ve yükümlülükler getirilmektedir.
Kalk nma planlar ile de Anayasa s n rlar içinde, Hükümetlere baz yetkiler ve yükümlülükler
verilecektir. Plan, bu yetki ve yükümlülükleri belirledi1inden onun da kanunla onaylamas
uygun olacakt r. Üçüncü olarak, kalk nma plan n n kanunla onaylanmas , plana, fonksiyonuna
uygun bir önem kazand racakt r (60).
Kalk nma plan n n nas l onaylanaca1 konusu, madde de1i/tirilerek, özel kanuna
b rak lm /t r. Anayasa Komisyonu sözcüsü Co/kun K rca: "... Komisyonumuz, bütün bu
sistemler aras nda ilerde intihap yap labilmesi imkan n mahfuz tutabilmek için, genel esaslar
ihtiva eden program-kanunlar /eklinde Meclisin plan tasdik etmesi sistemini Anayasada

(59) ÖZTÜRK, K.: age., sh. 3398.
(60) ÖZTÜRK, K.: age., sh. 3400.
dondurmay do1ru görmemi/tir." demektedir (61).
129. Maddenin Milli Birlik Komitesindeki Görü<ülmesi:

Milli Birlik Komitesinde, /u görü/ dile getirilmi/tir: Planl kalk nma yöntemi
Anayasada yer ald 1 gibi, 91 say l Kanunla kurulan "Devlet Planlama Te/kilat "n n da
Anayasa hükmünde yer almas gerekti1i belirtilmi/tir. Planlama Te/kilat n siyasi bask dan
kurtarmak için Anayasa güvencesine al nmas gerekti1i savunulmu/tur (62).
Buna kar/ savunulan görü/ ise, planl kalk nma yönteminin Anayasa hükmü olarak
yer ald 1 , Planlama Te/kilat n n kanunla kuruldu1u, Anayasa Mahkemesi, Dan /tay, Yarg tay
v.b. gibi Anayasa kurulu/u haline getirilmesinin gerekmedi1i belirtilmi/tir (63).
Milli Birlik Komitesi "Devlet Planlama Te/kilat "n madde kapsam na alarak bir
Anayasa kurulu/u haline getirmi/tir. Temsilciler Meclisi de bu hükmü de1i/tirerek kabul
etmi/tir.

De1erlendirme:

Bu maddeyle ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nman n haz rlanacak planlarla
gerçekle/tirilece1i hükme ba1lanm /t r. Planl kalk nma yöntemi Anayasa hükmü haline
getirilmi/tir. Planl kalk nma yöntemi kabul edilmekle birlikte, kalk nma plan n n içeri1inin
ne olaca1 konusunda düzenleme yap lmam /t r. Anayasa bunu bir siyasi seçim sorunu olarak
görmü/tür. Bu sebeple kalk nma plan yap lmas zorunlulu1u getirilmekle birlikte Anayasada
içeri1i ile ilgili bir belirlemenin yap lmas ndan kaç n lm /t r.

(61) ÖZTÜRK, K.: age., sh. 3415.
(62) ÖZTÜRK, K.: age., sh. 3418.
(63) ÖZTÜRK, K.: age., sh. 3419.
Ayr ca, Anayasada ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmay gerçekle/tirmek üzere
haz rlanacak olan kalk nma planlar n n bütünlü1ün

korunmas n n

gereklili1i

kabul

edilmi/tir. Ancak, bunun nas l sa1lanaca1 kosunudaki düzenleme kanuna b rak lm /t r.
Anayasa genel düzenlemeyi yeterli bulmu/tur.
Anayasa, daha önce 91 say l Kanunla kurulan Devlet Planlama Te/kilat na isim olarak
Anayasada yer vermi/tir. Böylece, Devlet Planlama Te/kilat , Anayasa Mahkemesi, Yarg tay,
Dan /tay vb. gibi bir Anayasa kurulu/u haline getirilmi/tir. Anayasa, planl kalk nma
yöntemine ve kalk nma plan n haz rlayacak Devlet Planlama Te/kilat na verdi1i önemi, kendi
güvencesi ve kurulu/u haline getirerek göstermi/tir. Anayasa, Devlet Planlama Te/kilat n n
kurulu/ ve görevlerini, plan n haz rlanmas n n tespitini kanunla düzenlenece1ini belirtmi/tir.
Ancak, Anayasada haz rlanan kalk nma plan n n nas l onaylanaca1 konusunda hiç bir
hüküm getirilmemi/tir:
Öncelikle, kalk nma plan idari bir i/lem olarak, Bakanlar Kurulu taraf ndan kabul
edilip onaylanabilecek midir? Plan n kabulü ve onaylanmas ve bütünlü1ünün korunmas
konusunda haz rlanacak kanun ile bu konuda Bakanlar Kuruluna bu yetki elbetteki verilebilir.
Bu durumda kalk nma plan ndan beklenen fonksiyonlar n yerine getirilmesi mümkün
olmayabilecektir.
Anayasa hükmüne göre haz rlanan kalk nma plan Meclisçe onaylanabilir mi? Kanun
koyucu bu konuyu düzenleyen kanunda Meclis taraf ndan onaylanmas na ili/kin hüküm
getirebilir. Nitekim, a/a1 da görülece1i gibi, kanun koyucu ayn yöntemi benimsemi/ ve
kalk nma plan n n Meclis taraf ndan onaylanaca1 n hükme ba1lam /t r.
Anayasan n bu hükmü, bir ba/ka soruyu da ortaya ç karmaktad r. Acaba, Bakanlar
Kurulu veya Meclis taraf ndan onaylanacak kalk nma plan ne /ekilde onaylanacakt r? Hukuk
normlar hiyerar/isi içinde kalk nma plan n n yeri ne olacakt r? Bu belirsizli1i gidermek için,
Anayasada, kalk nma plan n ndan beklenen fonksiyonu sa1layacak onaylama yerinin ve
/eklinin hiç bir aç kl 1a meydan vermeyecek /ekilde ortaya konmas gerekirdi.
Temsilciler Meclisi görü/melerinde

de1inildi1i gibi, kalk nma plan n n Meclis

taraf ndan ve kanun ekinde onaylanmas Türk Hukuk sistemine uygun olan yoldur. Çünkü

kalk nma planlar ile ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmas gerçekle/tirilecektir.
Kalk nma plan kamu kesimi için zorunlu olacakt r. Bu sebeple, Meclisçe ve kanunla
onaylanmas , kalk nma plan ndan beklenen fonksiyonlara daha uygun dü/ecektir. Y ll k bütçe
kanunlar , kalk nma plan na (y ll k programlara) dayal olaca1 ndan kanun ekinde onaylanm /
olmas gerekmektedir.

2. Anayasan6n 41. Maddesi ve DeEerlendirilmesi
1961 Anayasas nda, planl kalk nma yöntemi konusundaki 129. madde hükmüyle
yetinilmeyerek, "Sosyal ve ktisadi Haklar ve Ödevler" içerisinde yer alan " ktisadi ve Sosyal
Hayat n düzeni" kenar ba/l kl 41. maddenin II. f kras nda da kalk nma plan na ili/kin bir
hüküm getirmi/tir. 1961 Anayasas 'n n 41. maddesi /u /ekilde düzenlenmi/tir:
"IV. ktisadi ve Sosyal Hayat n Düzeni
Madde 41 : ktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam çal /ma esas na ve herkes için
insanl k haysiyetine yara/ r bir ya/ay / seviyesi sa1lanmas amac na göre düzenlenir.
ktisadi, sosyal ve kültürel kalk nmay demokratik yollarla gerçekle/tirmek, bu
maksatla, milli tasarrufu att rmak, yat r mlar toplum yarar n n gerektirdi1i önceliklere
yöneltmek ve kalk nma planlar n yapmak Devletin ödevidir (64)."

41. Maddenin Temsilciler Meclisinde Görü<ülmesi:
Anayasan n 41. maddesinin Temsilciler Meclisi görü/meleri s ras nda savunulan
görü/ler /öyle özetlenebilir:

(64) AKAR, M.: age, sh. 219.

Öncelikle Planlaman n, Devlet hayat na dahil edilmesi gereken ve uzun zamand r
özlenen bir kurum oldu1u belirtilmi/tir. Ancak, planl kalk nma yönteminden ne anlamak
gerekti1i konusundaki belirsizlik bu madde görü/melerinde de ayr ca dile getirilmi/tir.
Planlaman n s n rlar n n ne olaca1 ; kamu kesimi yan nda özel kesimin plan kapsam içinde
bulunup bulunmayaca1 sorusu ortaya at lm /t r. Plan özel sektör için zorunlu olacak m d r?
Planlama ne kadar geni/ olacakt r? Nas l bir plan yap lacakt r? en yayg n sorulard r. Meclis
üyesi Nurettin Ard çl o1lu plan için, "... kalk nma bak m ndan geri kalm / bir memleket
olarak, demokrasinin teminat

içinde iktisadi yönden nas l kalk naca1 m z n /emas

çizilmektedir..." demektedir (65). Burada, demokrasi içinde bir planlama yap laca1
belirtilmekte, ancak nas l bir planlama yap laca1 belirtilmemektedir.
Görü/melerde ayr ca bu maddenin Anayasan n 129. maddesi ile birlikte dü/ünülmesi
gerekti1i vurgulanm /t r.
Ayn konuda Meclis üyesi Turhan Feyzio1lu: "... bizim planlamadan kastetti1imiz
/eyin totaliter manada plan olmad 1 daha iyi anla/ l r..." demektedir (66). Ayr ca, Meclis
üyesi Emin Paksüt bu konuda: "...Ferdin hürriyeti ve mülkiyet hakk gibi, özel te/ebbüsün
(haklar n n) korunaca1 da tabiidir. Bunun d / nda bir/ey dü/ünülemez." demektedir (67).
Planlaman n hangi yöntemle nas l yap laca1 konusundaki rahats zl k ve tart /malar ,
sadece, o günün /artlar içinde Türkiye'de eksik bulunan planlama teknikleri bilgisinin
yetersizli1i ile aç klamaya çal /mak kolayc l k olacakt r. Böyle bir bilgi yetersizli1inin
yan nda, çe/itli siyasi tercihlerin etkileriyle plan n bütünlü1ünün korunamamas , plan fikrinin
ve uygulamas n n zay flamas hatta b rak lmas

veya merkezi planlama yönünde kat bir

Devletçi anlay /a imkan tan nmas , seçilecek kalk nma yönteminin Anayasada yer alan temel
hak ve özgürlükleri dikkate almamas veya bunlara zarar vermesi, ekonomik model ve
planlar n sosyal ve kültürel amaçlarla dengeli olmamas ihtimali gibi endi/elerin de bütün bu

(65) ÖZTÜRK, K.: Türkiye Cumhuriyeti Anayasas , C.II, Ankara 1966, sh. 1991.
(66) ÖZTÜRK, K.: age., sh. 1993.

(67) ÖZTÜRK, K.: age., sh. 2000.
tart /malarda gizli oldu1u da görülmelidir. Nitekim, daha sonra planl dönemde, bu
endi/elerin bir k sm n n belli boyutlarda gündeme geldi1i de görülmü/tür.

41. Maddenin Milli Birlik Komitesi'nde Görü<ülmesi
Madde Milli Birlik Komitesi'nde de görü/ülmü/tür. Temsilciler Meclisinden gelen
/ekliyle kabul edilmi/tir.

De1erlendirme:

Bu madde, temel haklar k sm n n üçüncü bölümünde yer alan maddelerdeki hükümlere
egemen olan ilkeleri gösteren ana madde konumundad r. Ekonomik ve sosyal hayat n
i/leyi/inin, sosyal adaleti ve insan haklar n

sa1lamay hedeflemesi gerekti1i hükme

ba1lanm /t r. Maddenin ikinci f kras nda sosyal ve ekonomik kalk nman n birlikte
gerçekle/mesi gerekti1i hükme ba1lan rken, bunun demokratik ve bilimsel yollarla
gerçekle/tirilece1i belirtilmi/tir. Ayr ca, kalk nma planlar n n haz rlanmas n n Devletin bir
ödevi oldu1u hükme ba1lanm /t r.
Ekonomik sosyal hayat n düzenlenmesine ili/kin 41. madde, di1er sosyal ve ekonomik
haklar n ilkelerini de belirleyen ana madde oldu1undan, kalk nma planlar n n 129. madde ile
tekrar düzenlenmi/ olmas , planl kalk nman n kurumla/mas na verilen önemi göstermek
aç s ndan önemlidir. Ayn zamanda, ekonomik sosyal hayat n n esaslar n düzenleyen
maddeye planl kalk nma yönteminin dahil edilmesi ile sosyal ve ekonomik hayat n
düzenlenmesinde planl kalk nma esas haline getirilmi/ ve Devletin gözetimine verilmi/tir.
Ayr ca, kalk nma planlar n n haz rlanmas nda 41. madde de belirtilen ilkelerin dikkate
al nmas sa1lanm /t r.
Madde ekonomik sosyal kalk nman n nas l bir ortamda gerçekle/tirilmesi gerekti1i
konusunda ana ilkeyi göstermektedir: Ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nma "demokratik

yollarla" gerçekle/tirilecektir. Burada, planl kalk nma yönteminin demokrasi içerisinde
kullan laca1 ; "demokratik" olma niteli1inin kalk nma planlar n n tamamlay c özelli1i olaca1
aç klanarak, Sovyet modeli merkezi planlama endi/eleri giderilmektedir.

B. KURUMLA MANIN KANUN

KAYNA I : DPT KANUNU

Rinasi Orel Ba/kanl 1 nda olu/turulan Komisyonun haz rlad 1 Planlama Te/kilat n n
Kurulu/ Kanun tasar s Milli Birlik Komitesi Genel Kurulunda görü/ülerek, kabul edilmi/tir.
Tinbergen Ba/kanl 1 nda olu/turulan Komisyonun haz rlad 1 Planlama Te/kilat n n
Kurulu/ Kanunu tasar s , Rinas Orel'in Ba/kan bulundu1u Komisyonun haz rl 1 Kanun
tasar s Milli Birlik Komitesi Genel Kurulunda görü/ülürken gündeme gelmi/tir. Rinasi Orel
Ba/kanl 1 ndaki Komisyonun haz rlad 1

Kanun tasar s

yeterli bulunarak, Tinbergen

Ba/kanl 1 ndaki Komisyonun haz rlad 1 Kanun tasar s görü/ülmemi/tir.
Tinbergen'den, daha sonra kalk nma plan

ve y ll k programlar n haz rlanmas

konusundaki bilgisinden faydalan lmaya devam edilmi/tir.

1. 91 Say6l6 Kanunun DeEerlendirilmesi:
a. 91 Say6l6 Kanunun Haz6rl6k A<amas6
Milli Birlik Komitesi Genel Kurulundaki Görü/meler:

DPT Kanununun 1961 Anayasas ndan önce kanunla/t 1 na daha önce de1inilmi/ti.
Planlama Te/kilat Kanun tasar s n n, Ba/bakanl k te/kilat n n düzenlenmesi ile birlikte
dü/ünülerek ele al nmas

ve topluca görü/ülmesi önerilmi/se de, di1er kurulu/lar n

çal /malar n n yava/ gitti1i, planlama konusundaki çal /malar n daha önceden ba/layan

düzenlemeler dolay s yla h zla sürdü1ü dikkate al nm /t r. DPT Kanununun beklenen d /
yard mlarla ve y ll k bütçenin kanunla/abilmesiyle yak ndan ilgili oldu1u görü/ü Milli Birlik
Komitesinde (MBK) a1 rl k kazanmas üzerine tasar n n öncelikle görü/ülmesine devam
edilmi/tir.
91 Say l Kanun tasar s hakk nda, Meclis ktisat Komisyonu taraf ndan haz rlanan
rapor ve de1i/iklik önerileri MBK'na sunulmu/tur.
MBK Genel Kurulunda yap lan görü/melere, Planlama Te/kilat Kanun tasar s n
haz rlayan Komisyon üyeleri Rinasi Orel ve Atilla Karaosmano1lu da davet edilmi/ ve
kendilerinden teknik bilgi al nm /t r.
Devlet Planlama Te/kilat kurulurken, Ba/bakanl 1a ba1lanmak yerine, Anayasa
Mahkemesi gibi ba1 ms z bir te/kilat kurulmas da önerilmi/tir (68). Buna kar/ l k kabul
edilen görü/, kurulacak Planlama Te/kilat n n mutlaka genel idare ile ili/kili olmas
gerekti1ini çünkü planlar n haz rlanmas nda bilgilerin toplanmas , kabul edilen kalk nma
plan n n yürütme organ n n hareketlerini s n rland r c içerik ta/ mas , kalk nma plan n n
Hükümetçe uygulanmas zorunlulu1u sebepleriyle do1rudan Ba/bakana ba1lanmas gerekti1i
/eklinde olmu/tur (69). Ba/bakan i/ yo1unlu1u sebebiyle, Planlaman n idaresi yetkisini
Ba/bakan Yard mc s eliyle kullanabilecektir.
MBK görü/melerinde, Planlama Te/kilat n n Ba/bakanl 1a ba1l olmas halinde,
Hükümetin planda her türlü de1i/ikli1i yapabilece1i itiraz yap lm / ve bu de1i/ikliklerin
yap labilmesinin önlenmesi istenmi/tir. Bu konuda, MBK üyesi Orhan Kabibay:
"Efendim,asl nda bu Te/kilat, (Planlama) Bakanlar Kurulu üstünde çal /an bir te/ekküldür."

(68) T.C. Milli Birlik Komitesi Genel Kurul Toplant s , C.I,
1961, Birle/im:14, Oturum:2, 29.9.1960, sh.17.
(69) T.C.Milli Birlik Komitesi Genel Kurul Toplant s , C.I,
1961, Birle/im:14, Oturum:2, 29.9.1960, sh.17.

demektedir (70). Kurulacak Planlama Te/kilat n n nereye ba1lanmas gerekti1i konusunda
yap lan tart /mada Meclise ba1lanmas görü/ü üzerinde de durulmu/tur. Nitekim, o dönemde
Planlama Kurulu TBMM binas ndayd . Demokratik uygulaman n Meclis eliyle yap lmas n n
mümkün olmad 1 , yürütme yetkisinin Hükümete ait oldu1u gerekçesiyle bu görü/lerden
vazgeçilmi/tir (71).
Bu konuda MBK üyesi Fikret Kuytak: "Devlet Planlama Dairesi Bakanlar Kurulunun
üstünde bir te/kilat de1ildir... Bu daire planlar yapacakt r..." demektedir (72). Planlama
Te/kilat n n kendisi bir uygulama organ de1ildir. Ba/bakan planlar n uygulay c s d r. Bu
sebeple, Te/kilat Ba/bakana ba1l olmal ve kalk nma plan Hükümetçe uygulanmal d r. Bu
konuda MBK üyesi Mucip Atakl : "Efendim, isminden anla/ ld 1 gibi bu bir planlama
te/kilat d r. E1er biz buna bir de icrac y kontrol hakk verirsek, Devlet içinde bir devlet
vücuda getirmi/ oluruz..." denmektedir. (73). Böylece, Planlama Te/kilat n n yürütmenin
üzerinde te/kilatland r lmas durumunda ortaya ç kabilecek sonuçlar vurgulanm /t r.
Planlama Te/kilat n n Devlet bünyesiyle fonksiyonel ba1lant s n n kurulabilmesi için
plan n uygulanmas ndan sorumlu makama, Ba/bakanl 1a ba1lanmas gereklidir. Planlama
Te/kilat taraf ndan haz rlanan bir kalk nma plan , belirli bir yöntemle Bakanlar Kurulu
taraf ndan kabul veya red edilip, de1i/tirilebilir. Bunu uygulayacak ise Bakanlar kuruludur.
MBK deki görü/mede Sinasi Orel: "Devlet Planlama Dairesi hiç bir suretle dördüncü
(yasama, yürütme ve yarg organlar ndan sonra) bir kuvvet olarak ortaya ç kamaz. cra
Vekillerinin tatbik etmeyece1i bir planlamay

(ayr bir kurulu/un) yürütmesine maddeten

(70) T.C. Milli BirlikKomitesi Genel Kurul Toplant s , C.I,
1961, Birle/im:14, Oturum:2, 29.9.1960, sh.16.
(71) T.C.Milli Birlik Komitesi Genel Kurul Toplant s , C.I,
1961, Birle/im:14, Oturum:2, 29.9.1960, sh.17.
(72) T.C.Milli Birlik Komitesi Genel Kurul Toplant s , C.I,
1961, Birle/im:14, Oturum:2, 29.9.1960, sh.18.
(73) T.C. Milli Birlik Komitesi Genel Kurul Toplant s ,C.I,

1961, Birle/im:14, Oturum:2, 29.9.1960, sh.18.
imkan yoktur..." demektedir (74).
Planlama Te/kilat Kanun tasar s nda "Yüksek ktisat Ruras "n n, Yüksek Planlama
Kuruluna iki üye vermesi önerilmi/tir.

Yüksek ktisat Ruras n n ekonomik ve sosyal

konularda bilgili be/ bilim adam ndan olu/mas dü/ünülmü/tür. Yüksek ktisat Ruras
kalk nma planlar n n haz rlanaca1 ekonomik, ve sosyal hedefleri ve stratejiyi belirlemekle
görevlendirilmek istenmi/tir. Buna uygun olarak da, haz rlanan kalk nma planlar n n Meclise
sevkinden önce YPK'da görü/ülmesi s ras nda Ruran n iki üyesinin Yüksek Planlama
Kurulunda bulundurulmas

dü/ünülmü/tür. Böylece plan konusunda Hükümet-Meclis

toplant s teknik olarak kurulmu/ olacakt . Bu ba1lant n n kurumla/t r lmas amac yla bir
kanun tasar s n n haz rland 1 ve bu Ruran n da bir Anayasa kurumu haline getirilmesinin
dü/ünüldü1ü anla/ lmaktad r (75).
Yüksek Planlama Kuruluna üye yap lmas dü/ünülen iki Rura üyesi, Ruran n henüz
kurulmam / olmas ve Planlama Te/kilat Kanununun h zla ç kmas gerekti1i için MBK'ce 91
say l Kanunun kanunla/mas s ras nda tasar dan ç kar lm /t r. Yüksek ktisat Ruras n n
kurulmas ndan daha sonra vazgeçilmi/tir.
Ancak yine de, planl kalk nmaya çe/itli Hükümetlerin devam etmelerinin nas l
sa1lanaca1

ve planlama yönteminin nas l hukuki güvenceye al n p, gelecekte de devam

edebilece1i konusu tart / lmaya devam edilmi/tir.
Yüksek Planlama Kurulunun, karma bir yap ile bunu sa1layaca1 savunulmu/tur.
Yüksek ktisat Ruras n n Anayasada yer almas n n da ayn amaca yönelik bir güvence olaca1
ifade edilmi/tir. Ama do1rudan bu a/amada Planlama Te/kilat Kanununun Anayasadan önce
ç kt 1 ndan Planlama Te/kilat n n Anayasada yer almas gerekti1i konusunda bir görü/ ifade

(74) T.C.Milli Birlik Komitesi Genel Kurul Toplant s , C.I,
1961, Birle/im:15, Oturum:1, 30.9.1960, sh.14.

(75) T.C. Milli Birlik Komitesi Genel Kurul Toplant s ,C.I,
1961, Birle/im: 9, Oturum:2, 10.9.1960, sh.13.
edilmemi/tir (76).
O güne kadar ekonomik konularda haz rlanan bir çok raporun Hükümetleri
ba1lamad 1 , haz rlanacak kalk nma plan ve programlar n n da böyle olmamas için Hükümeti
ba1layacak /ekilde haz rlanmas gerekti1i s kça ifade edilmi/tir. Ayr ca, kalk nma plan na
Hükümetin uymas n sa1layacak yapt r mlar getirilmesi ihtiyac da ifade edilmi/tir.
Ancak, bu görü/ler kabul edilmemi/tir. Bu endi/eler dikkate al narak, bunlar n bir
k sm n giderece1i umulan bir yap da Yüksek Planlama Kurulu kurulmu/tur. Yüksek
Planlama Kurulu; Ba/bakan ve üç Bakan ile Planlama Müste/ar , ktisadi Planlama Dairesi,
Sosyal Planlama Dairesi ve Koordinasyon Dairesi Ba/kanlar ndan kurulmu/tur.
Endi/elerin di1er boyutlar ise, Hükümetlerin uygulamadaki iyi niyetlerine ve Meclis
denetimine b rak lm /t r. Mecliste bulunan kanun yapma ve denetim yetkilerinin kullan lmas
sürecine Devletin planlama fonksiyonunun kanunla/t r lmas ve denetlenmesi kay tlar da
eklenmi/tir.

b. 91Say6l6 Kanunun Ortaya KoyduEu Planlaman6n Hukuki ve dari Yap6s6

1961 Anayasan n 129. ve 41. maddeleri ile planl kalk nma yöntemi kabul edilmeden
önce, 5.10.1960 tarih ve 10621 say l Resmi Gazetede yay mlanan "91 say l Devlet Planlama
Te/kilat n n Kurulmas Hakk nda Kanun" yürürlü1e girmi/tir. Planl kalk nma yöntemi Türk
yönetim sistemine girmi/tir.
Demokratik ülkelerden Fransa, ngiltere, Hollanda, talya ve Hindistan gibi ülkelerde,
planlama ile ilgili birimler kurulmu/tu. Bu sebeple Ülkemizde de demokratik sistem içerisinde
benzer bir te/kilat kurulmu/tur.

(76) T.C.Milli Birlik Komitesi Genel Kurul Toplant s , C.I,
1961, Birle/im: 9, Oturum:2, 10.9.1960, sh.21.
Planlama ile ilgili olarak kurulacak Te/kilat, pek çok ülkede oldu1u gibi " ktisadi
Planlama Te/kilat " ismini alabilirdi. Türklerin Devlet gelene1i ve Devlet ile halk dayan /mas
anlay / , planlar n temel amac n n gözard

edilmesine yol açacak kurumla/malardan

kaç n lmas konusunda da etkili olmu/tur. Ekonomik kalk nma yan nda sosyal ve kültürel
kalk nman n da gerçekle/tirilmesi gere1i e/it a1 rl kla vurgulanm /t r. Üçünü de kapsayan bir
isim olarak "Devlet Planlama Te/kilat " ismi benimsenmi/tir. Aksi takdirde, sosyal ve kültürel
kalk nman n gerçekle/tirilmesi için kanun de1i/ikli1i ile bir düzenleme yap lmas veya ayr bir
birim kurulmas ihtiyac do1abilecekti. Bu iki kurum kaynak kullan m bak m ndan birbirine
rakip duruma gelebilecekti. Nitekim Hollanda'da ekonomik kalk nma kurulu/unun görevleri
ve te/kilat yap s sosyal kalk nmay kapsam yordu. Kendisi Hollandal olan Prof. Tinbergen
Türkiye'deki çal /malar sonras nda edindi1i görü/lerin de etkisiyle, Hollanda Planlama
Te/kilat n sosyal planlamay da kapsayacak /ekilde yeniden düzenlemi/tir.
Devlet Planlama Te/kilat n n herhangi bir Bakanl 1a ba1lanmas ndan ve ayr bir
Bakanl k olarak kurulmas ndan kaç n lm /t r. 91 Say l Kanunla, Ba/bakana ba1l olarak
Planlama Te/kilat kurulmu/tur. Ba/bakan Planlama ile ilgili yetkilerini Ba/bakan Yard mc s
arac l 1 yla kullanabilecektir. Kurum, Hükümetteki merkezi konumu sebebiyle Ba/bakana
ba1lanm /t r. Böylece Bakanl klar üstü olan genel plan kavram n n plan haz rlama ve izleme
a/amalar nda di1er Bakanl klarla ili/kilerinin daha rahat yürütülmesini sa1lam /t r. Di1er
ülkeler de bu tür üst kurum yakla/ m n benimsemi/lerdir. Fransa'da Ba/bakanl 1a ba1l bir
Planlama Genel Komiserli1i kurulmu/; Hindistan Ba/bakan Yard mc l 1 konumunda olan bir
Planlama Bakanl 1 kurmu/tur. Planlama Te/kilat n n Ba/bakana ba1l bulunmas yürütmenin
/emsiyesi olacak planlama fonksiyonunun yerine getirilmesini kolayla/t r c bir çözüm olarak
görülmü/tür.
91 say l

Kanunla, Planlama Te/kilat n n görevleri /u /ekilde belirtilmi/tir:

Memleketin do1al, insan ve ekonomik her türlü kaynak ve imkanlar n tam bir /ekilde
belirlenerek, izlenecek ekonomik ve sosyal politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete
yard mc olmak, çe/itli Bakanl klar n ekonomik politikay ilgilendiren faaliyetlerini koordine

etmek ve bu konularda dan /manl k yapmak, Hükümetçe kabul edilen hedefleri
gerçekle/tirecek uzun ve k sa vadeli planlar (kalk nma plan ve y ll k programlar ) haz rlama,
planlar n uygulanmas nda kamu kurum ve kurulu/lar n iyile/tirilmesi için önerilerde
bulunmak, planlar n uygulanmas n izleyip de1erlendirmek ve gerekli durumlarda planda
de1i/iklik yapmak ve özel sektörün faaliyetlerini plan n hedef ve amaçlar na uygun olarak
te/vik ve düzenlemeler yapacak önlemleri almakla görevlidir.

91 Say l Kanunla kurulan Devlet Planlama Te/kilat n n /emas :

DEVLET PLANLAMA TE K LATI MERKEZ TE K LATI
Müste/ar

Ana Hizmet Birimleri

Müste/ar

1. ktisadi Planlama Dairesi B/k.
2. Sosyal Planlama Dairesi B/k.
3. Koordinasyon Dairesi B/k.
Yard mc Birimler
Genel Sekretere ba1l idari hizmet birimleri kurulmu/tur.

Planlama Te/kilat "Yüksek Planlama Kurulu" ve "Merkez Te/kilat " birimlerinden
meydana gelmi/tir.
Yüksek Planlama Kurulu, ekonomik, sosyal ve kültürel politikalar n belirlenmesinde
Bakanlar Kuruluna dan /manl k yapmak; haz rlanacak planlar n Bakanlar Kuruluna
sunulmadan önce, belirlenen hedeflere uygunluk ve yeterlilik bak m ndan incelemelerini
yapmakla görevlidir.
Yüksek Planlama Kurulunun yap s karma bir nitelik ta/ maktad r. Siyasi makamlar ile
teknik üst seviye kamu görevlileri Kurulu birlikte olu/turmaktad r. Ba/bakan veya Ba/bakan
Yard mc s Bakanlar Kurulunca seçilecek üç Bakan, Planlama Müste/ar , ktisadi Planlama,

Sosyal Planlama ve Koordinasyon Dairesi Ba/kanlar ndan olu/maktad r. 91 say l Kanun, üye
olacak Bakanlar n ihtiyaca göre Bakanlar Kurulunun belirlemesini öngörmü/tür. 91 say l
Kanun Planlama hedeflerini belirleyecek ve plan görü/üp Bakanlar Kuruluna sunacak olan
Kurulun e/it say da siyasi makam ve planlama uzmanlar ndan kurulmas tart /mal bir konu
olarak günümüze kadar gelmi/tir.
Plan, siyasi ve teknik bak mdan Kurulda görü/ülürken, siyasi ve teknik niteli1i birlikte
ve daha iyi ortaya konabilecektir. Sonuçta, bu konuda kesin siyasi karar alma yetkisi Bakanlar
Kurulu ve Mecliste oldu1u için, plan hükümlerinin içeri1i bu yolla daha iyi anlat lm /
olacakt r.
Devlet Planlama Te/kilat n n ikinci birimi, ba/ nda Devlet Planlama Te/kilat
Müste/ar n n bulundu1u "Merkez Te/kilat "d r. Merkez Te/kilat , ktisadi Planlama Dairesi,
Sosyal Planlama Dairesi ve Koordinasyon Dairesinden olu/maktad r.
ktisadi Planlama Dairesi, gerekli ara/t rmalar yaparak uzun ve k sa vadeli genel ve
bölge plan ve programlar n haz rlayacakt r. Uzun vadeli planlar, y ll k program ve finansman
ve sektör programlar /ubelerinden olu/maktad r. Ayr ca, özel ihtisas komisyonlar da
kurulabilir.
Sosyal Planlama Dairesi, memleketin sosyal programlar n incelemek ve bunlar n
çözümü için uzun ve k sa vadeli planlar haz rlamakla görevlidir. Ara/t rma ve planlama
/ubeleri ile özel ihtisas komisyonlar ndan meydana gelmi/tir.
Koordinasyon Dairesi, genel olarak kalk nma plan

ve y ll k programlar n

uygulanmas n kolayla/t racak önlemleri belirleyip, önermek; plan uygulamalar yla ilgili
kurulu/lar n kat laca1 heyetler toplamak, plan uygulamas n ilgili kurulu/larca haz rlanacak
üçer ayl k raporlarla takip etmek, plan ve programlar n uygulamada aksayan yönlerini
te/kilatlanma ve metodlar ara/t rmakla görevlidir. Mali ve Hukuki Tedbirler, Tetkik ve Tahlil
ve Yay n ve Temsil Rubelerinden olu/maktad r.

Ba/lang çta, Planlaman n bir Müste/ar, bir Genel Sekreter ve üç daire ba/kan ndan
olu/an bir birim oldu1u görülmektedir. Kalk nma planlar n haz rlamak üzere kurulmu/ ve
yap s ona göre düzenlenmi/tir. Kuruldu1u gün Planlama Te/kilat n n bütün personeli (idareci
kadro, planlama uzman ve uzman yard mc lar , memurlar ve daktilolar v.b. dahil) yaln z 89
ki/iden olu/mu/tur.
Demokratik kat l m sa1lamak, veri eksikli1ini ve personel eksikli1ini gidermek
amac yla ktisadi Planlama, Sosyal Planlama Dairelerinde Özel htisas Komisyonlar n
kurulmas hükme ba1lanm /t r.
91 say l Kanunda planlar n haz rlanmas na ili/kin hükümler de getirilmi/tir. Uzun
vadeli plan n haz rlanmas ve kabülü ile y ll k programlar n haz rlanmas ve kabülü ve plan ve
program uygulamalar n izlenmesi konusunda hükümler getirilmi/tir.
Kanun, Planlama Te/kilat n n, bilgi toplamada Devlet statistik Enstitüsü ile yak n
i/birli1i halinde çal /mas n , planlama ile ilgili tüm bilgileri bütün kamu kurum ve
kurulu/lar ndan isteyip, bu durumda bütün kamu kurulu/lar n n talebi yerine getirmek
zorunlulu1u oldu1unu hükme ba1lam /t r.
Planlama Te/kilat , plan ve programlar n haz rlanmas nda ve uygulaman n
izlenmesinde Bakanl klarla Kanunun deyimiyle "yak n bir i/birli1i" kurmak zorundad r. Özel
htisas Komisyonlar bunun organik arac durumundad r.
Devlet Planlama Te/kilat bütün bilgileri, ara/t rmalar kendisi yapt 1 takdirde, bütün
bu ara/t rmalar yapacak çok büyük bir kurum olarak kurulmu/ olsayd da, bunu her yönüyle
yerine getirmesi mümkün de1ildir. Bu sebeple, Planlama Te/kilat ilgili bütün kamu kurum ve
kurulu/lar n yönlendirmeli, sonuçlar zaten kendilerini ilgilendirece1i için, ara/t rmalar ve
bilgileri ilgili kamu kurulu/lar yapmal d r. Do1al olarak, yaln z birden fazla kamu kurum ve
kurulu/unun görev alan na giren ara/t rmalar Planlaman n kendisi taraf ndan veya bir
komisyon arac l 1 ile yapt r labilir.

c. 91 say6l6 Kanunda Yap6lan DeEi<iklikler ve 99 say6l6 Kanun

91 say l Kanunla Türkiye'de ilk defa kadro kar/ l 1 "yabanc ve yerli uzman"lar n
"kadro kar/ l 1 sözle/meli personel" olarak çal /t r lma imkan getirilmi/tir. Böylece nitelikli
elemanlara Planlama Te/kilat bünyesinde, barem sistemiyle (657 say l Kanundan önceki
sistem) ba1l bulunmaks z n ücret verilmesi sa1lanm /t r. Ücretlerin Bakanlar Kurulunca
belirlenmesi söz konusu olmu/tur. Üniversite elemanlar n n Planlamada çal /t r labilmesi
sa1lanm /t r.
Planlama Te/kilat n n temel yap s "Uzmanl k" kurumu üzerine kurulmu/tur. Bu
düzen, bütün hukuki düzenlemelerde korunmu/tur. Kanunda "uzman" ve "uzman
yard mc l 1 " s navlar na ili/kin hüküm getirilmemi/tir. Bu konu ç kar lan yönetmelikle
düzenlenmi/tir. Bu kavramlar n daha sonra pek çok kurulu/ taraf ndan kullan lmas sebebiyle
tan m kar / kl klar na yol açm /t r.

Planlama bu konuyu yönetmeliklerle korumaya

çal /m /t r.
Planlama Te/kilat n n kurulu/ y llar nda yüksek nitelikteki, yeti/mi/ personel bulma
güçlüklerini a/mak amac yla kanuni düzenlemeler yap lm /t r.
15 Ekim 1960 tarih ve 10630 say l Resmi Gazetede yay mlanan 99 say l Devlet Planlama
Te/kilat n n Kurulmas Hakk ndaki 91 say l Kanuna Ek Kanun ile, kadrolar ilgili kurumda
kalmak üzere Planlama Te/kilat nda kamu kurum ve kurulu/lar ndan sözle/meli personel
çal /t rma imkan getirilmi/tir. Böylece, kamu kurum ve kurulu/lar nda dallar nda yeti/mi/
personelin hizmetlerinden yararlanabilme imkan sa1lanm /t r. Bu yolla Planlama Te/kilat na
gelen personelin daha sonra kurumlar na geri dönme oran n n dü/ük oldu1u gözlenmi/tir.
Ayr ca, 7 A1ustos 1961 tarih ve 10874 say l Resmi Gazetede yay mlanan 340 say l
Devlet Planlama Te/kilat n n Kurulmas Hakk ndaki 30.9.1960 tarih ve 91 say l Kanunun 20
nci maddesinin De1i/tirilmesine Dair Kanun ile, kalk nma planlar n n haz rlanmas nda gerçek
veya tüzel ki/ilerle sözle/me yap larak ara/t rma, etüt, proje yapt rabilmesi imkan

getirilmi/tir. Bu yöntem de, Ö K.lar gibi bilgi ve i/gücü eksikliklerini a/mak amac yla
getirilmi/ bir imkand r.

2. 77 Say l Uzun Vadeli Plan n Yürürlü1e Konmas ve Bütünlü1ünün Korunmas Hakk nda Kanun ve De1erlendirmesi

77 say l Kanunun Millet Meclisi Görü/meleri :

Uzun Vadeli Plan n Yürürlü1e Konmas ve Bütünlü1ünün Korunmas Hakk nda
Kanun teklifi Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin birer temsilcisinden olu/an Komisyon
taraf ndan haz rlanm / ve Meclise sevk edilmi/tir (77).
Kanun teklifi, Geçici Komisyon taraf ndan incelenmi/tir. Komisyon raporu ve yap lan
de1i/iklikler Meclis Ba/kanl 1 na sunulmu/tur. Meclis Ba/kanl 1 , Kanun teklifini Millet
Meclisi Genel Kuruluna sevk etmi/tir.
Millet Meclisi Genel Kurulunda yap lan görü/melerde öne sürülen görü/ler a/a1 da
özetlenmi/tir.
Millet Meclisi Genel Kuruluna gelen Kanun tasar s nda, kalk nma plan n n Mecliste
kanun ekinde onaylanmas hükmü yer alm /t r (78). Ancak daha sonra kalk nma plan n n
"Meclis Karar " ile onanmas görü/ü benimsenerek bu hüküm de1i/tirilmi/tir.
Görü/melerde, kalk nma plan n n henüz haz rlanmad 1

ve Meclise gelmedi1i

belirtilerek, bir yöntem kanunun bu yolla Meclise getirilmesinin do1ru olmad 1 , Kalk nma
plan geldikten sonra görü/ülmesi gerekti1i savunulmu/tur (79).Ancak, do1ru olan kararla, bu

(77) Millet meclisi Tutanak Der., C.VII, 1962, Dönem: 1, Toplant : 1, sh. 196.
(78) Millet meclisi Tutanak Der., C.VII, 1962, Dönem: 1, Toplant : 1, sh. 8 vd.
(79) Millet Meclisi Tutanak Der., 1962, C.VII, Dönem:1,

Toplant : 1, sh.196 vd.

öneri benimsenmemi/tir. Kalk nma plan Meclise geldi1inde hangi yöntemle görü/ülece1inin
belli olmam / olmas

sak nca do1urmaktad r. Öncelikle, kalk nma plan n n görü/me

yönteminin belirlenmesi gerekir. Bu, Anayasan n 129. maddesi hükmü gere1idir. Bu sebeple
yöntemin önceden belirlenmesi do1ru olmu/tur.
Kalk nma plan n n Mecliste görü/ülme yönteminin milletvekillerinin de1i/iklik
önergesi vermelerini k s tlad 1 , kalk nma plan nda de1i/iklik yapma yetkisinin Bakanlar
Kuruluna tan nd 1 savunulmu/tur. Ayr ca, kalk nma plan n n kabulünde ayr bir yönteme
gerek olmad 1 ; Anayasan n kanunlar n görü/ülmesine ili/kin 92. maddesi hükmüne veya
bütçe

kanununun

görü/ülmesine

ili/kin

94.

maddesi

hükmüne

ili/kin

yöntemin

uygulanmas n n daha do1ru oldu1u savunulmu/tur (80).
Bunlara kar/ l k, Anayasan n 129. maddesinde kalk nma plan n n onaylanma
yönteminin kanunla düzenlenece1i hükme ba1lanm /t r. Anayasaya da bu konuda özel bir
yöntem getirilece1i belirtildi1inden, farkl bir yöntem getirilmesinde hukuki bir sak nca
bulunmamaktad r. Kalk nma plan

Mecliste görü/ülürken milletvekilleri plan n bütün

hükümlerini görü/üp, tart /abileceklerdir. Ancak kalk nma planlar uzmanlar taraf ndan
haz rlanm / teknik belgelerdir. Bu sebeple, bütünlü1ün korunmas gerekir. Anayasan n 129.
maddesine göre, kalk nma plan n n bütünlü1ünü bozacak de1i/ikliklerin önlenmesini
sa1layacak önlemlerin özel kanunla düzenlenece1i hükme ba1lanm /t r. Bütçe Kanununda
nas l bir k s m de1i/ikler s n rland r lm /sa, kalk nma plan n n kabulü yöntemini düzenleyen
kanunla yap lan böyle bir s n rlaman n bir sak ncas bulunmamaktad r. Kalk nma plan n
haz rlatt ran Bakanlar Kurulu ayn zamanda uygulayaca1 ndan, kalk nma plan için verilen
de1i/iklik önerileri konusunda da Bakanlar Kurulunun seçiminin göz önünde tutulmas do1ru
bulunmaktad r. Örnek olarak kalk nma plan ile y ll k yüzde yedi kalk nma h z belirlendiyse,
bunu artt rmak veya azaltmak için verilecek öneriyle kalk nma plan n n tüm denge ve
hesaplar de1i/ecektir. Bu sebeple, Anayasa hükmü ile getirilen plan n bütünlü1ünün
korunmas na ili/kin yöntem konusunda kanunla getirilen önlemler yerinde bulunmaktad r.

(80) Millet Meclisi Tutanak Der., 1962, C.VII, Dönem:1, Toplant : 1, sh.199.

Kalk nma plan n n Meclisce nas l onaylanaca1 konusundaki görü/ler, kalk nma
plan n n “kanunla onaylanmas ve Meclis karar olarak onaylanmas ’’ /eklindedir. 1961
Anayasas n n 129. ve 41. maddeleri ve 91 say l Kanunun görü/meleri s ras nda, bu konuda
yap lan tart /malara k smen yer verilmi/tir. A/a1 da kalk nma plan n n teknik niteli1i göz
önüne al narak, bu konudaki görü/lere ve tart /malara yer verilmi/tir.
Kalk nma plan n n Meclisçe kanun ekinde onaylanmas görü/ü: Ç kar lacak kanunun
sadece onaylama i/lemini yerine getirecek anlamda bir kanun olaca1 n ve plan n içeri1ine
kanun niteli1i vermeyece1ini kabul etmektedir. Plan teknik bir belgedir. çerisinde tahminler,
tablolar, geçmi/ döneme ait de1erlendirmeler bulunmaktad r. Onay kanunu ile içerisindeki
tablolar n kanun hükmü niteli1ini kazanmas dü/ünülemez. Kalk nma plan n n kanun ekinde
onaylamas do1ru olacakt r. Kalk nma plan n n, Meclis karar olarak onaylanarak h zl bir
/ekilde görü/ülmesi sa1lanmak isteniyorsa, bu aç dan yerinde olmaz. Kanunlar Meclisten çok
çabuk ç kabilmektedir. Bu konuda Milletvekili Ali Dizman "... E1er sürat için bu yol takib
ediliyorsa, k rksekiz saat zarf nda hem Millet Meclisinden, hemde Senatodan geçmek
suretiyle kanun kabuledildi1i bir vak ad r. Yak n tarihte görülmü/tür..." demektedir (81).
Kald ki yöntem kanununda Mecliste görü/ülme süresi s n rland r lm /t r.
Kalk nma plan n n Meclis karar olarak onaylanmas n savunan görü/: Plana kanun
niteli1i verildi1inde uygulamada plan-kanun, program-kanun ve istikamet-kanun /ekli
bulunmad 1 ndan ve planlar n geni/ alanlar kapsad 1 ndan, uygulay c birimler bu hüküm ve
esaslar n, yürürlükteki kanunlar plan yürürlü1e girmekle de1i/tirdi1i sonucuna götürülebilir.
Uygulamada bu konularda ortaya ç kabilecek karars zl klara yol açmaks z n, kalk nma
plan n n Meclis karar olarak onaylanmas gerekti1i savunulmu/tur. Oysa ki planda yer alan
konular yeni bir kanunda yer almaks z n uygulanacak nitelikte de1ildir. Ayr ca ayr bir idari
i/lem yap lmaks z n uygulanacak nitelikte de de1ildir.

(81) Millet Meclisi Tutanak Der., 1962, C.VII, Dönem:1,
Oturum: 1, 1.10.1962 , sh.215.

Toplant : 1, Birle/im: 123,

Bu konuda Kanun teklifini haz rlayan geçici komisyon üyesi Millletvekili Co/kun
K rca: "...Plan n yürürlü1e girerken bürünece1i hukuki /eklin kanun de1il, onay olmas teklifi
ileri sürüldü1ü vakit, tümü üzerindeki müzakerelerin selametle ceryan

bak m ndan,

komisyonumuzun bu esasa iltihak etti1ini... Heyetimize belirtmeyi bir vazife telakki
ettim." demektedir (82). Millet Meclis Genel Kurulunda, kalk nma plan n n Meclis Karar
olarak onaylanmas kabul edilmi/tir.

77 Say l Kanunun De1erlendirmesi
18.10.1962 tarih ve 11235 say l Resmi Gazetede yay mlanan 77 say l Uzun Vadeli
Plan n Yürürlü1e Konmas ve Bütünlü1ünün Korunmas Hakk nda Kanun ile kalk nma
plan n n Mecliste görü/ülmesi ve kabulü, kanun tasar ve tekliflerinin uzun vadeli plana
uygunlu1u ve uzun vadeli planda de1i/iklik yap lmas yöntemleri hükme ba1lanm /t r.
77 say l Kanun Meclis ç Tüzü1ü hükümlerinden farkl bir düzenleme getirerek,
yaln zca kalk nma plan na özgü olmak üzere bir görü/me sistemi benimsemi/tir.
Kalk nma plan n n onaylanmas n 77 say l Kanun /u /ekilde düzenlemi/tir: Plan
metni Bakanlar Kurulunca kabul edilip, Bakanlarca imzalan p, Meclis Ba/kanl 1 na sunulur.
1961 Anayasas nda çift Meclis sistemi oldu1undan (Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi)
mekik sistemi benimsenmi/tir. Buna göre: Meclis Ba/kanl 1 na sunulan kalk nma plan ,
Mecliste olu/turulan "Plan Karma Komisyonununa (Komisyon Bütçe Karma Komisyonu
üyelerinden olu/ur.) havale edilir. Komisyon kalk nma plan hakk ndaki görü/melerini
tamamlay p, Cumhuriyet Senatosu Genel kuruluna sevk eder. Cumhuriyet Senatosu Genel
Kurulu, plan görü/üp, Komisyona geri gönderir. Komisyon Cumhuriyet Senatosunun karar n
görü/üp, karara ba1lar ve kalk nma plan n Millet Meclisine sevk eder. Millet

Meclisi

kalk nma plan n görü/üp, karara ba1lar, Millet Meclisi karar kesindir. Bu karar "Meclis

(82) Millet Meclisi Tutanak Der., 1992, C.VII, Dönem:1,
Toplant : 1,Birle/mi/:123, Oturum:1, 1.10.1992, sh.212.

Karar "d r. Kalk nma plan hukuk normlar hiyarar/isi içindeki yeri, yasama i/lemi olup,
Meclis Karar d r.
77 say l Kanunun, kalk nma plan n n Meclis taraf ndan onaylanmas na ili/kin
düzenlemeyle Anayasa hükmü ile yap lmas istenen düzenleme yap lm / bulunmaktad r.
Ancak kalk nma plan n n "Meclis Karar " olarak hukuk alan nda yerini almas konusundaki
düzenlemeye kat lmak mümkün bulunmamaktad r. Kalk nma plan n n Türk Hukuk
sistemindeki ve ekonomik kalk nmadaki yeri dikkate al narak, kalk nma plan ndan beklenen
fonksiyona uygun bir düzenlemenin yap lmas gerekti1i dü/ünülmektedir. Kalk nma plan n n
kanun ekinde onaylanmas yolunun benimsenmesinin yararl olaca1 dü/ünülmektedir.
77 say l Kanun hükmü gere1ince, Yasama Meclisleri Komisyonlar ve karma
komisyonlar kendilerine havale edilen kanun tasar ve tekliflerini, bunlarla ilgili metinleri ve
tasar , teklif ve metinler üzerinde verilen önerge ve de1i/iklikleri, kalk nma plan na uygunluk
bak m ndan da inceler ve uygun bulunmad klar taktirde reddederler.
Kalk nma planlar n n bütünlü1ünün korunmas na özel bir önem verilmi/tir. Haz rlanan
kalk nma plan n n bütünlü1ünün Mecliste verilecek de1i/iklik önergeleriyle bozulmamas için
1961 Anayasas n n 129. maddesi, kalk nma plan n n bütünlü1ünün sa1lanmas n n kanunla
düzenlenece1ini hükme ba1lam /t r. 77 say l Kanun da Anayasan n bu konudaki hükmüne
ili/kin düzenlemeyi getirmi/tir.

C. KALKINMA TARZININ HUKUK KAYNA I : TEMEL HEDEFLER VE
STRATEJ BELGES

Kalk nma planlar , Bakanlar Kurulu taraf ndan kabul edilen "plan hedefleri ve strajesi"
belgesine göre haz rlanmaktad r. Kalk nma planlar ndan önce amaç, hedef ve politikalar
Hükümet taraf ndan belirlenmektedir. Stratejilerde tercihler belirtilmi/tir.

Stratejilerde ortaya konulan tercihler siyasi içeri1i olan seçimlerdir. Strateji, teknik
bilgi ve de1erlendirmeler / 1 nda ortaya konulan siyasi nitelikteki bir belgedir (83).
Bakanlar Kurulu geni/ bir zaman dilimi içerisinde (on be/-yirmi y l) ülkenin
ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmas n n gerçekle/tirilmesi için gerekli temel hedef, strateji
ve politikalar belirledi1i karara, temel hedefler ve strateji belgesi ismi verilmektedir. Çok
geni/ bir zaman dilimini kapsad 1 ndan, "perspektif plan" ismi de verilmektedir (84).
Temel hedefler ve strateji belgesinin teknik haz rl klar ve çal /malar Planlama
Te/kilat taraf ndan yap lmakta, Yüksek Planlama Kurulu taraf ndan gözden geçirilmektedir.
Bakanlar Kurulu kesin karar vermekte ve Bakanlar Kurulu karar olarak yürürlü1e
girmektedir (85).
Temel hedefler ve strateji belgesi, perspektif plan olmas ndan dolay , do1rudan
uygulanabilir hükümler içermemektedir. Geni/ zaman diliminde ula/ lmas istenen amaçlar ,
temel ilkeleri, politik esaslar , hedefleri ve bu amaca varmak için gerekli yol ve yöntemleri
göstermektedir. Genel s n rlar çizildi1inden, bu s n rlar içerisinde çok geni/ bir hareket
serbestisi tan nmaktad r. Ancak, kalk nma planlar n n haz rlanmas s ras nda bu s n rlar
içerisinde kal nmas gerekmektedir (86).
Temel hedef ve strateji belgesi Bakanlar Kurulu Karar oldu1undan, yöntemde
paralellik ilkesi gere1ince, Bakanlar Kurulu karar yla de1i/tirilmesi imkan her zaman
bulunmaktad r. Ancak temel hedefler ve strateji belgesinde Hükümet seçimlerinden daha fazla
kamu yarar dü/ünülerek haz rland 1 ndan, temel hedef ve strateji belgesinin s k s k yeni gelen
Hükümetlerce de1i/tirilmesinde belgenin bütünlü1ü bozulmas söz konusu olabilecektir.

(83) Be/ Y ll k Kalk nma Planlar nda Strateji ve Hedefler (I-VI), DPT. Yay n , 1993, sh.II.
(84) BAYRAM, M.E.: Kalk nma Plan ve Hukuki Mahiyeti,
Ankara 1990, sh.55.
(85) BAYRAM, M.E.: age., sh.57.

(Yüksek Lisans Tezi),

(86) BAYRAM, M.E.: age., sh.56.
Ülke ve dünya /artlar n n gerekli k ld 1 de1i/ikliklerin yap lmas da elzemdir (87).
Strateji belgesi, siyasi seçim olarak kalk nma yakla/ m ve yöntemini de ortaya koyan
bir belgedir. Kalk nma yakla/ m , bundan sonra ba/ka bir strateji belgesi ortaya ç k ncaya
kadar kaynaklar n ne /ekilde kullan laca1 n ve yönlendirilece1ini de belirlemektedir. Belli bir
esneklik bulunmas na ra1men, strateji belgesi çerçevesinin a/ lmas söz konusu de1ildir.
Örne1in, Birinci Be/ Y ll k Kalk nma Plan öncesinde yay nlanm / Strateji Belgesi, Türkiye
için "ithal ikamesi" politika ve yöntemleri uygun görmü/tür (88). Birinci ve

kinci Be/

Y ll k Kalk nma Planlar bu stratejiyi izlemi/lerdir (89). 1970'lerin ba/ nda Türkiye, Üçüncü
Plan n haz rlamaya ba/layaca1 ilk a/ama ithal ikamesi uygulamas n bitirmi/, belli bir sanayi
gücü ve iç pazar geni/li1i sa1lam /t r. Bu noktada iki seçenekten biri yap lacakt : ya ihracata
yönelik kalk nma politikalar na geçilecek, ya da ithal ikamesinin yurt içinde ara ve yat r m
mal üretimini hedef alan ikinci a/amas na geçilecekti. "Yeni strateji" belgesiyle ithal
ikamesine devam karar al nm /t r (90).
Seçilen kalk nma stratejisi, bu tarz bir kalk nman n plan, program bütçe ve te/viklerini
haz rlayacak ve uygulamada koordinasyonunu sa1layacak kurulu/un te/kilatlanma /eklini de
etkiler. Çünkü, kurumlar n yürütecekleri fonksiyonlara göre te/kilatlanmalar etkili çal /may
ve amaçlara ula/may

sa1layabilir.

dare hukuku ve kamu yönetimi ilkeleri bunu

göstermektedir.
Türkiye'de Planlama Te/kilat n n te/kilatland r lmas ile ilgili kanunlar ve strateji
belgelerinin

haz rlanmas n n

birbirinden

oldukça

ba1 ms z

olarak

ele

al nd klar

görülmektedir. Oysa, önce yap lacak i/in (fonksiyonun) niteli1i ortaya ç kmal , sonra idari

(87) BAYRAM, M.E.: age., sh.57.
(88) Be/ Y ll k Kalk nma Planlar nda Strateji ve Hedefler, age., sh.1.
(89) Be/ Y ll k Kalk nma Planlar nda Strateji ve Hedefler, age., sh.1. vd.
(90) Be/ Y ll k Kalk nma Planlar nda Strateji ve Hedefler, age., sh.3.

düzenleme bu fonksiyonun yerine getirilebilmesinin gereklerine göre yap lmal yd . Tam tersi
yap larak, önce bir te/kilat kurulmu/tur. Planlaman n ne /ekilde yap laca1 na dair elde, daha
önceden bilinen üç karar bulunmaktayd : 1. Planl kalk nman n ekonomik, sosyal ve kültürel
boyutlar bulunacak, 2. Planlar n haz rlanmas ve uygulanmas s ras nda yap lacak, 3. Plan
haz rl 1 ve uygulamas demokratik olacak. Bu fonksiyonlardan ilk ikisi Daire /eklinde
da1 t larak ktisadi Planlama, Sosyal Planlama, Koordinasyon Daireleri kurulmu/tur.
Bu idari yap y , plan n kamu kesimi için emredici olmas gözönüne al narak kurulmu/
bir yap olarak yorumlamak gerekir. Çünkü, daha ilk planla birlikte özel sektöre yol gösterme
fonksiyonu yeni bir konu gibi ortaya ç km /, bunu bu tür di1er ihtiyaçlar izlemi/ ve bir sonraki
bölümde incelendi1i gibi, herbirinin ayr birer daire olarak Planlama Te/kilat na eklenmesine
devam edilmi/tir. Giderek Planlama Te/kilat n n iç koordinasyonunda güçlükler artm /t r.

VI. PLANLI KALKINMAYA GEÇ

HAZIRLAYAN GEL MELERLE

LG L DE ERLEND RME

II. Dünya Sava/ sonras dünyada planl kalk nma yöntemi az geli/mi/ ve geli/mekte
olan ülkeler aras nda genel kabul görmü/tür. Planl kalk nma ile ekonomik kalk nman n
h zland r lmas , sava/ etkisinin azalt lmas ve geli/mi/ ülkelerle olan ekonomik geli/mi/lik
fark n n kapat lmas amaçlanm /t r. Ba/ta Dünya Bankas olmak üzere uluslararas ekonomik
kurulu/larca, az geli/mi/ ve geli/mekte olan ülkelerde planl kalk nma yönteminin kabul
edilmesi yönünde önerilerde bulunulmu/tur.
Türkiye'de planl kalk nma yöntemi üzerinde, sanayi planlar na (1933) kadar geriye
giden dü/ünce alan nda bir haz rl k dönemi bulunmaktad r. Dünyadaki e1ilimlerin de
etkisiyle, planl kalk nma yöntemi yönünde 1950 sonras nda geli/meler daha da h zlanm /t r.
Uluslararas ekonomik kurulu/lar n deste1iyle plan haz rlama çal /malar ve Planlama
Te/kilat kurma çal /malar yap lm /t r.

Türkiye'de totaliter manada bir planlama kabul edilmemi/tir. Demokratik kalk nma
prensibi kabul edilmi/tir. Kalk nma planlar demokrasi ve özgürlük sistemi içerisinde
haz rlan p, uygulanacakt r. Kalk nma plan hükümleri kamu kesimi için emredici, özel sektör
için yol göstericidir.
Ülkemizde kabul edilen planl kalk nma yönteminde ekonomik kalk nman n plana
ba1lanmas yan nda sosyal ve kültürel kalk nman n da plana ba1lanmas kabul edilmi/tir.
Sosyal ve kültürel kalk nma gözard edilmemi/tir. Sosyal ve kültürel kalk nman n ekonomik
kalk nmaya paralel olarak gerçekle/tirilmesi dü/ünülmü/tür. Bu Türk planc l 1 n n bir
özelli1idir.
1961 Anayasas planl kalk nma yöntemini kendi güvencesi alt na alm /, kalk nma
planlar ve y ll k programlar haz rlamakla görevli olarak kurulan, teknik uzmanl k (ihtisas)
kurumu ve Hükümetin yüksek düzeyde dan /ma organ olan "Devlet Planlama Te/kilat n "
Anayasa kurulu/u haline getirmi/tir. Böylece, ülkenin tüm ekonomisini tek elden
izlenilebilecek ve uzun vadeli hedeflere ve ortaya ç kabilecek /artlara göre yönlendirme
yapabilecek, bir üst kurum olu/turulmu/tur. Planlama Te/kilat n n Hükümete yard mc olmas
dü/ünülmü/tür.
91 say l Kanunla Devlet Planlama Te/kilat kalk nma planlar n haz rlamakla
görevlendirilmi/, Yüksek Planlama Kurulu ve Merkez Te/kilat olmak üzere iki birimden
olu/turulmu/tur.
Yüksek Planlama Kurulu e/it say da siyasi makamlardan (Bakanlar) ve planlama
uzmanlar ndan (planlama üst düzey yöneticilerinden) olu/turulmu/tur. Kurulda, kalk nma
planlar ile ilgili siyasi sorumlulu1u ta/ yan Bakanlarla, teknik üyelerin e/it say da temsil
edilmesi tart /ma konusu olmu/tur.
Merkez Te/kilat planlama fonksiyonunu yerine getirmek üzere ktisadi Planlama
Dairesi, Sosyal Planlama Dairesi ve Koordinasyon Dairesinden olu/turulmu/tur. Çekirdek,
planlama birimlerinden olu/turulmu/tur. thal ikamesi tarz politikalar n "masa" /eklinde

bütün ilgili planlama hizmet boyutlar n kapsayacak /ekilde düzenlenmesi önerisi bu tarz
planlamaya en uygun olan d r. Çünkü bu tür sektörlerde büyüme planlanmaktad r. Öncelikler
söz konusu de1ildir.
Kamu kurum ve kurulu/lar yla kalk nma plan ve y ll k programlar n haz rlanmas nda,
Planlama Te/kilat ile yak n i/birli1i içerisinde bulunulmas gerekti1i hükme ba1lanm /t r.
Bilgi ak / nda kolayl klar getirilmi/tir. Di1er kamu kurum ve kurulu/lar

Planlama

Te/kilat n n istedi1i bilgileri sa1lamak zorunlulu1unda tutulmu/lard r.
Planlama Te/kilat personeline Türkiye'de ilk defa kadro kar/ l 1 sözle/me yap lma
imkan sa1lanm /t r. Ayr ca Planlama bünyesinde ihtiyaç hissedilen yeti/mi/

personelin

sa1lanmas için, üniversiteler ve di1er kamu kurulu/lar ndan kadrolar ba1l olduklar
kurumlarda kalmak kayd yla, Planlama Te/kilat nda sözle/meli olarak çal /t r lmas hukuki
düzenlemelerle sa1lanm /t r.
77 say l Kanunla kalk nma planlar n n TBMM de kabul edilmesinin yöntemi
düzenlenmi/tir. Bütçe Kanunu gibi kalk nma plan içinde Mecliste ayr görü/me yöntemi
kabul edilmi/tir. Kalk nma plan (y ll k programlar) ile bütçenin haz rlanmas nda paralellik ve
koordinasyon sa1lanm /t r.
Kalk nma plan n n "Meclis Karar " olarak onaylanmas yöntemi benimsenmi/tir.
Kalk nma planlar n n kanun ekinde onaylanmas Türk Hukuk sistemine ve kalk nma plan n
fonksiyonuna daha uygun olacakt r.
Planl kalk nma yöntemiyle, kamu kesiminin ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetleri
bir düzen alt na al nm /t r. 1961 Anayasas , 91 ve 77 say l Kanunlarla Türk Planc l 1 n n
hukuki temeli tamamlanm /t r. Bu hukuki temel idari yap üzerine oturtulan Türk planc l 1 ,
ithal ikamesi yakla/ m ve yöntemiyle planlama faaliyetlerini yürütmeye ba/lam /t r.

K NC BÖLÜM
TÜRK PLANCILI ININ GEL ME DÖNEM NDE
DAR VE HUKUK YAPISI: 1962-1980 DÖNEM

I. PLANLARIN UYGULANAB L RL

N GEL T RMEK Ç N

KAMU DARELER NDE DÜZENLEME ÖNER LER

Planl kalk nma yönteminin kabul edilmesiyle, kalk nma planlar n n uygulanmas n
sa1layacak d / koordinasyonun sa1lanmas , uygulay c kurulu/lar n ve planlama faaliyetlerine
destek kurulu/lar n n, plan uygulamas n gerçekle/tirecek /ekilde yeniden düzenlenmesi
gerekmi/tir. Planl

kalk nma yöntemine uygun olarak idarenin yeniden düzenlenmesi

konusunda ara/t rmalar yap lmaya ba/lam /t r.

A. MEHTAP RAPORU
1. Ara<t6rman6n Haz6rlanmas6
Kalk nma plan n n ve y ll k programlar n n ba/ar ya ula/mas etkin bir Devlet
idaresiyle mümkündür. Devlet idaresinde planl

kalk nma yönteminin uygulanmas n

kolayla/t racak bir k s m de1i/ikliklerin yap lmas gerekmektedir.
91 say l Kanunda, Planlama Te/kilat n n görevleri aras nda plan ve programlar n
ba/ar yla uygulanabilmesi için ilgili kamu kurum ve kurulu/lar yla mahalli idarelerin kurulu/

ve i/leyi/lerinin iyile/tirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmak da yer almaktad r. Planlama
Te/kilat Devlet idaresinin kalk nma amaçlar na tam anlam yla uygun olmad 1 n görerek,
idari reform ve yeniden düzenleme konusunda genel bir rapor haz rlanmas n Türkiye ve Orta
Do1u Amme daresi Enstitüsünden (TODA E) talep etmi/tir. TODA E talep edilen raporu
haz rlayarak Planlama Te/kilat na sunmu/tur (1961). Raporda var lan sonuçlar 1962 Y l
Program nda de1erlendirilmi/tir. Konunun önemi ortaya ç kt ktan sonra Ba/bakanl k
taraf ndan bu çal /malara paralel olarak, TODA E'nin ve Planlama Te/kilat n n bu alanda
ara/t rma haz rlamalar istenmi/tir (1). MEHTAP Raporu bu amaçla haz rlan p, Hükümete
sunulmu/tur (2).

2. Ara<t6rman6n Konusu
Cumhuriyet Döneminde Devlet idaresinin bütününün esasl /ekilde de1erlendirilip
iyile/tirilmesi konusunda ki/i ve kurumlarca yap lan çal /malarda s n rl gayretler olmu/tur.
Ancak, bu çal /malar genel bir idari reform ve yeniden düzenlemeyi sa1lamaktan uzak
kalm /t r. dareyi geli/tirme ve yeniden düzenleme sorununun merkezi /ekilde ele al n p
incelenmesi ihtiyac vard r. Merkezi Hükümet Te/kilat Ara/t rma Projesi Yönetim Kurulu
Raporu (MEHTAP Raporu) ile Merkezi Hükümet te/kilat n n kurulu/ ve görevleri genel idare
ilkeleri aç s ndan incelenmi/tir (3). Ara/t rma Projesi Kurulunda Planlama Te/kilat ndan
uzmanlar da bulunmu/tur. MEHTAP Raporundan esinlenilerek T.C. Devlet Te/kilat Rehberi
haz rlanm / ve MEHTAP Raporu Ba/bakanl 1a teslim edilmi/tir.

(1) Ara/t rman n amac kapsam ve yap l / /ekli Bakanlar Kurulu'nun 13.2.1962 tarih ve
6/209 say l Karar ve Ba/bakanl 1 n 9 Rubat 1962 tarih ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi 142/78-619 say l talimat ile tespit edilmi/tir.
(2)Planlama Te/kilat 'nda idarenin yeniden düzenlenmesi için yap lacak mevzuat
de1i/iklikleri ile ilgili bir çal /ma yap lm /t r. Bu konuda yap lan çal /ma için bk.: dareyi
ve dari Metodlar Yeniden Düzenleme Konusunda Haz rlanacak Mevzuatla ilgili Genel
lkeler, DPT. Yay n , 1966.
(3) Merkezi Hükümet Te/kilat Kurulu/ ve Görevleri, Merkezi Hükümet Te/kilat Ara/t rma

Projesi Yönetim Kurulu Raporu, TODA E. Yay n, Ankara 1966.
Birinci Be/ Y ll k Kalk nma Plan nda, idari reformun belirli bir zamanda ba/lay p
bitecek /ekilde dü/ünülmedi1i, idarenin bütününü kapsayan ve geli/me yönleriyle tespit eden
yeniden düzenleme hareketi olarak görüldü1ü; idari yap da bu do1rultuda devaml ve sistemli
bir izlemenin uygulanaca1 ; idarenin geli/tirilmesi faaliyetinin planlama, koordinasyon ve
denetim görevi gibi sürekli bir görev olaca1 belirtilmi/tir. Öncelikle merkezi hükümetin
kurulu/u (merkez ve ta/ra te/kilat ) ve mahalli idarelerin kalk nmakta olan ekonominin
ihtiyaçlar n ak lc /ekilde süratle kar/ layabilecek duruma getirilmeleri gerekti1i belirtilmi/tir
(4).
1964 y l ndan ba/layarak haz rlanan y ll k programlarda ve kinci Be/ Y ll k Kalk nma
Plan nda MEHTAP Raporuna uygun idari reform konusunda düzenlemeler yer alm /t r (5).
MEHTAP Raporunun önerilerinin uygulanma durumu konusunda ara/t rma ve
makaleler yaz lm /t r (6). 1967 y l Program nda bu konuda: "Plan n uyguland 1 ilk dört y ll k
süre içerisinde ekonomik ve sosyal hedeflere tam olarak ula/ lamamas n n sebepleri aras nda
yeniden

düzenleme

tedbirlerinin

gerçekle/tirilememi/

olmas

ba/ta

gelmektedir."

denilmektedir (7).

(4) Kalk nma Plan Birinci Be/ Y l 1963-1967, DPT,Yay n , Ankara 1963, Sh. 78. vd.
(5) Kalk nma Plan kinci Be/ Y l 1968-1972, DPT.Yay n , Ankara 1973.
(6)D NÇLER, N. - ERSOY, T.: Merkezi Hükümet Te/kilat Ara/t rma Projesi (MEHTAP)
Tavsiyelerinin Uygulanma Durumunu De1erlendirme Ara/t rmas , TODA E. Yay n ,
Ankara 1974.; SÜRG T, K.: Merkezi Hükümet Te/kilat Ara/t rmas Projesi (MEHTAP)
Yönetim Kurulu Raporu ve Uygulan / , Amme daresi Der., 1968, C.I, S.2, TODA E.

Yay n , Ankara 1968, sh.1 vd.; SÜRG T, K: Türkiye'de dareyi Yeniden Düzenleme ve
Geli/tirme Çal /malar , Amme daresi Der., 1968, C.I, S.3, TODA E. Yay n , Ankara
1968, sh.3 vd.
(7)1967 Y l Program Kalk nma Plan Birinci Be/ Y l, DPT. Yay n , 1967, sh. 423.

3. Planlaman6n Hukuki ve dari Yap6s6 ile lgili Öneriler
MEHTAP Raporunda Planlama Te/kilat ile ilgili olarak /u hususlar belirtilmi/tir:
Planlama Te/kilat n n plan ve programlar n haz rlanmas nda gerekli olan bilgi ve
verilerin, haz rlanma sorumlulu1unun ilgili Bakanl klar ile kamu kurum ve kurulu/lar nda
olmas ; Ba/bakan n Planlama Te/kilat n n idaresi ile ilgili yetkilerini Ba/bakan Yard mc s
eliyle kullan rken, bu yetkiye ihtiyaç ve normal yetki devri kurallar n a/an bir anlam
verilmemesi; Yüksek Planlama Kurulunun teknik üyelerinin kald r lmas ve Bakanl klar n
temsilcilerinin yer ald 1 bir hale getirilmesi; Planlama Te/kilat na uygulama ile ilgili
raporlar n düzenli olarak verilmesi; Bakanl klar ve ilgili kamu kurum ve kurulu/lar n n
planlama birimlerinin Planlama Te/kilat ile koordinasyonu gerçekle/tirecek /ekilde yeniden
düzenlenmesi; Bakanl klarla Devlet Planlama Te/kilat aras nda etkili i/birli1inin sa1lanmas
gerekti1i belirtilmi/tir (8).

B.

DAR

REFORM DANI MA KURULU RAPORU
1. Ara<t6rman6n Haz6rlanmas6

darenin

yeniden

düzenlenmesi

konusunda

Bakanlar

Kurulunun

karar

ve

Ba/bakanl 1 n talimat ile, Devlet kurulu/lar n n yeniden düzenlenmesinin genel yönünün ve
stratejisinin belirlenmesi için bir ara/t rma yap lmas istenmi/tir (9). dari Reform Dan /ma
Kurulu kurularak, " darenin Yeniden Düzenlenmesi

lkeleri ve Öneriler, dari Reform

(8)Merkezi Hükümet Te/kilat Ara/t rma Projesi, sh. 66.
(9) Bakanlar Kurulunun 29.5.1971 tarih ve 7/2527 say l karar ve Ba/bakanl 1 n 15.6.1971
tarih ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesinin 91-34/8308 say l direktifi ile çal /ma
ba/lat lm /t r.

Dan /ma Kurulu Raporu" haz rlan p, 1.7.1971 tarihinde Ba/bakanl 1a sunulmu/tur (10). Bu
raporun haz rlanmas nda, MEHTAP Raporu esas al narak, çal /ma gruplar olu/turulmu/tur.
Rapor,

idarenin

yeniden

düzenlenmesinde

izlenecek

te/kilatlanma,

yeniden

düzenlemede uyulacak ilke ve kamu iktisadi te/ebbüsleriyle uyum sa1lama konular n
kapsamaktad r. Raporda, o güne kadar gerçekle/tirilen idarenin yeniden düzenleme
çal /malar n n de1erlendirilmesi yap lm /t r.
Rapor, tüm kamu idareleri ve kamu kurulu/lar n kapsamaktad r. Bu genel çerçeve
içerisinde merkezi idare, merkezi idarenin ta/ra te/kilat , mahalli idareler, kamu kurumu
niteli1indeki meslek kurulu/lar , personel idaresi, mali yöntem, yer, araç, gereç, yöntem,
mevzuat, kamu te/ebbüsleri incelenmi/tir. Cumhurba/kanl 1

Dairesi, Milli Savunma

Bakanl 1 ve kamu kurumu niteli1indeki kurumlardan bir k sm çal /ma kapsam d / nda
tutulmu/tur.
Raporda, Türk kamu idaresinin durumu ve yeniden düzenlenmesini gerektiren
sebepler, geçmi/ idari reformlar n sonuçlar n n de1erlendirilmesi, idari reformda takip
edilecek yol ve te/kilatlanma, idarenin yeniden düzenlenmesinde uyulacak ilkeler incelenerek
öneriler sunulmu/tur.

2. Planlaman6n Hukuki ve dari Yap6s6 le lgili Öneriler
Raporda, Planlama Te/kilat ile ilgili olarak /u hususlar belirtilmi/tir:
Kalk nma plan ve y ll k programlar n haz rlanmas nda temel a1 rl 1 n ilgili Bakanl k
ve kamu kurum ve kurulu/lar nda olmas gerekti1i, ancak bunun gerçekle/medi1i; plan ve
programlar n Planlama Te/kilat nca haz rland 1 , bu sebeple Planlama Te/kilat n n plan ve

(10) darenin Yeniden Düzenlenmesi lkeler ve Öneriler; dari Reform Dan /ma Kurulu
Raporu, TODA E.Yay n , Ankara 1972, sh. XI + 236.

programlar n uygulanmas n n takibinde aksakl klar oldu1u; Yüksek Planlama Kurulunun
yeterince i/letilemedi1i; teknik üyelerin kald r larak, Bakanlardan olu/an bir yap n n
kazand r lmas gerekti1i; planlama faaliyetlerinde kullan lan ara/t rmalar n, planlama d / nda
haz rlanmas gerekti1i ve bu ara/t rmalar n ilgili kurulu/ca yap lmas gerekti1i; kurulu/lar n
planlama birimlerinin planlar n haz rlanmas nda kendilerine dü/en görevleri yapacak hale
getirilmesi gerekti1i belirtilmi/tir (11).

II. DPT'N N TE K LATLANDIRILMASI

LE

LG L

LAVE

DÜZENLEMELER
A. 933 SAYILI KANUN VE DE ERLEND RMES
Millet Meclisi Görü<meleri:
933 Say l Kanun tasar s Meclise " kinci Be/ Y ll k Kalk nma Plan Uygulamas
Esaslar na Dair Kanun Tasar s " ad yla sunulmu/tur (12).
Mezkur Kanun tasar s Anayasa Komisyonunda ve Bütçe Plan Komisyonunda
görü/ülmü/tür. Komisyonda yap lan de1i/iklikleri kapsayan Komisyon raporuyla Meclis
Ba/kanl 1 na sevk edilmi/tir (13).
933 Say l Kanunla, kalk nma plan ve programlar do1rultusunda özel sektörün te/vik
edilmesi düzenlenmi/tir. Kanun tasar s n n Millet Meclisinde görü/ülmesi s ras nda ifade
edilen aleyhte ve lehteki görü/ler özetle /öyledir:

(11) darenin Yeniden Düzenlenmesi lkeler ve Öneriler, sh. 57 vd.
(12) Millet Meclisi Tutanak Der., 1967, C.XXI, Dönem:2, Toplant : 2, S. Say s : 314e 2 nci
ek, sh.1.
(13) Millet Meclisi Tutanak Der., 1967, C.XXI, Dönem:2, Toplant : 2, S. Say s 314, sh. 9 vd,

933 say l Kanunun ç kar lmas na kar/ olan görü/: Türk Devleti sosyal hukuk
Devletidir. Anayasa gere1i h zl kalk nma ve sosyal adaletin gerçekle/tirilmesi gerekmektedir.
933 say l Kanunun Anayasan n Sosyal Devlet ilkesine ayk r oldu1u, sosyal adaleti bozaca1
savunulmu/tur. Plan ilkeleri ve Anayasan n 41. maddesi bak m ndan sak ncal oldu1u, özel
giri/imcilerin f rsat e/itli1ini bozdu1u belirtilmi/tir. Bu tasar ile, kamu tasarruflar n n ve
kamu gelirlerinin özel yararlar n hizmetine sunuldu1u iddia edilmi/tir. Devletin gelirleriyle,
ki/ilerin zengin edilece1i iddia edilmi/tir (14).
933 say l Kanunun gerekli oldu1unu savunan görü/: Kalk nma plan n n uygulamas n
gösteren kanunun, Anayasan n 129. maddesi hükmü gere1i ç kar lmas
savunulmu/tur. Kanunun görü/üldü1ü günlerde

gerekti1i

kinci Be/ Y ll k Kalk nma Plan

görü/melerinin ba/lamas söz konusudur. Birinci Be/ Y ll k Kalk nma Plan n n uygulanmas
s ras nda ortaya ç kan aksakl klar n giderilmesi amac yla bu Kanun tasar s haz rlanm /t r.
Kalk nma plan ve programlar n amac na ula/mas için bu Kanun gereklidir. Tasar n n
kanunla/mas halinde hangi fonlar n kurulaca1 ve hangi sektörlerin, hangi geri kalm /
yörelerin te/vik edilece1i bellidir. Bunlar y ll k icra programlar nda yer alacakt r. Fonlardan
faydalanmak için kurumlar kurulup, denetim mekanizmas da olu/turulacakt r. Bu derece
aç kl ktan sonra fonlar n bir sak ncas yoktur (15). Bu konuda Milletvekili Cengiz Ekin: "...Bir
kere plan devrine girdikten sonra bu dönemin gerektirdi1i cesareti göstermek, tutucu ve
durdurucu usulleri b rakmak zorunday z. Tasar bu zorunlulu1un bir tabii sonucu olarak
kar/ n zdad r.." demektedir (16). Anayasada yer alan sosyal Devlet ilkesinin fonlardan te/vik
amac yla verilecek kredileri önlemedi1i, Anayasan n 40. maddesine göre Devletin, özel
sektörün ulusal ekonomi gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve

(14) Millet Meclisi Tutanak Der., 1967, C.XXI, Dönem:2, Toplant :2, Birle/im: 140,
Oturum:1, 14.7.1967, sh. 92 vd.
(15) Millet Meclisi Tutanak Der., 1967, C.XXI, Dönem:2, Toplant :2, Birle/im: 140,
Oturum:1, 14.7.1967, Ankara 1967, sh. 92 vd.
(16) Millet Meclisi Tutanak Der., 1967, C.XXI, Dönem:2, Toplant :2, Birle/im: 140,
Oturum:1, 14.7.1967, Ankara 1967, sh. 104 vd.

kararl l k içinde çal /mas n sa1layacak önlemleri alaca1 n belirtti1inden bunun Anayasaya
uygun oldu1u belirtilmi/tir. Kamu kaynaklar ndan özel sektöre bu /ekilde yap lacak kaynak
aktar m n n mümkün oldu1u belirtilmi/tir.
Bu konuda /unlar ifade edilebilir: Demokratik kalk nma plan ilkesi gere1i, kalk nma
plan ve y ll k programlar do1rultusunda özel sektörün yönlendirilmesi, özendirilmesi, te/vik
edilmesi mümkündür. Böylece kalk nmada özel sektörden de yararlan lm / olacakt r. Zaten
demokratik kalk nma planlar nda özel sektör için emredici hüküm yoktur. Bu sebeple te/vik
sistemi ile kalk nma planlar do1rultusunda özel sektörün yönlendirilmesi elzemdir.
Planlama Te/kilat taraf ndan özel sektörün kalk nma plan do1rultusunda sa1lanacak
te/vik tedbirlerinin esaslar n n belirlenmesi do1ru olmakla birlikte, te/vikleri verecek birimin
Planlama Te/kilat na ba1lanmas

Planlamay

uygulaman n içine çekece1inden sorun

ç karabilece1i belirtilmi/tir. Bu konuda Milletvekili Ço/kun K rca: "Fakat, bu hizmetin Devlet
Planlama Te/kilat na verilmesi, bu Te/kilat n ekonominin bütününe tesir edecek her çe/it
yat r mlar hakk nda mütalaa beyan etmek gibi pek tabii olan görevinin çok ötesinde, Planlama
Te/kilat n günlük i/lerle u1ra/mak gibi bir yola götürebilir. Bunun sonucu, Devlet Planlama
Te/kilat n n plan ve y ll k programlar yapmak ve uygulanmas na nezarat etmek olan asli ve
hayati görevinden uzakla/t rmak olabilir....." demektedir (17). Kald ki henüz Kanun tasar s
kabul edilmemi/ ve te/vik sistemini uygulayan birimler Devlet Planlama Te/kilat na
ba1lanmam /t r.

DeEerlendirmesi:
11 A1ustos 1967 tarih ve 12671 say l Resmi Gazete'de yay mlanan 933 say l Kalk nma Plan 'n n
Uygulanmas Esaslar na Dair Kanun, özel sektörün kalk nma planlar do1rultusunda yönlendirilmesi, te/vik
edilmesi ile ilgili faaliyetleri düzenlemektedir.

(17) Millet Meclisi Tutanak Der., 1967, C.XXI, Dönem:2, Toplant :2, Birle/im: 140,

Oturum:1, 14.7.1967, Ankara 1967, sh. 109.
1961 Anayasas n n 41. maddesinin 2. f kras nda ve 129. maddesinde kalk nma
plan n n Devletçe haz rlanaca1 hükme ba1lanm /t r. 91 say l Kanunla Planlama Te/kilat n n
kurulu/ ve görevleri gösterilmi/tir. 77 say l Kanunla kalk nma plan n n yasama organ nca
görü/me ve onaylanmas yöntemi, plan n bütünlü1ünün korunmas düzenlenmi/tir. 933 say l
Kanunla plan uygulamas n n nas l olaca1 konusundaki hukuki bo/luk doldurulmaktad r.
Birinci Be/ Y ll k Kalk nma Plan ve y ll k programlar n öngördü1ü önlemler, (özel
sektörle ilgili) plan uygulamas n n nas l olaca1 konusunda bir düzenleme yap lmam /t r. Bu
Kanunla bu konudaki bo/luk kanuni düzenleme yap lm /t r.
kinci Be/ Y ll k Kalk nma Plan döneminde özel sektöre etkili bir te/vik sisteminin
uygulanmas ihtiyac bulunmaktad r. Bu ihtiyaç da 933 say l Kanunla giderilmi/tir.
933 say l Kanunla özel sektörün te/viki ve yabanc sermayenin te/viki görevleri
Planlama Te/kilat na verilmi/tir.
933 say l

Kanunun 1. maddesinde kalk nma plan

hedeflerine uygun olarak

geli/tirilmesi istenilen ekonomik faaliyetlerin ilgili sektörlere plan n bölgeleraras dengeli
kalk nma ilkesi de gözetilerek genel ve katma bütçelerden ödünç verme /eklinde transferler
yapmak amac yla te/vik fonlar kurulabilece1i hükme ba1lanm /t r. Bu amaçla Maliye
Bakanl 1 bütçesinde her y l "Geli/me ve Te/vik Fonlar " isimli bir bölüm aç laca1 ve
fonlar n burada gösterilece1i hükme ba1lanm /t r.
Kalk nma plan ve programlar na uygun olarak, ihracat n te/viki ve döviz gelirlerinin
art r lmas amac yla önlemler geli/tirilmesi ve bunlarla ilgili düzenlemelerin Bakanlar Kurulu
Kararnamesi ile belirlenece1i belirtilmi/tir.
Kalk nma plan uygulamas ile ilgili te/vik edici ve kolayla/t r c tedbirlerin süratle ve
zaman nda al nabilmesi için, çe/itli kanunlar n çe/itli makamlara verdi1i görevlerin, ayn
amaç ile belirlenecek bir makamda toplanmas istenmi/tir. Bu amaçla çe/itli Bakanl k ve

kurulu/lar n aras nda da1 lan te/vik sisteminin, bu da1 n kl k sebebiyle iyi i/leyemedi1i,
ekonomiyi tüm yönleriyle inceleyip, ara/t ran, de1erlendiren ve izleyen bir kurum olan Devlet
Planlama Te/kilat n n bunu daha iyi düzenleyece1i dü/ünülmü/tür. Te/vik mevzuat ile ilgili
düzenlemelerde birlik sa1lamak için te/vik mevzuat nda Bakanlar Kuruluna düzenleme
yetkisi verilmi/tir. Haz rlanacak kararnameler kalk nma plan ile ilgili oldu1undan, bu
konudaki temellerin belirlenmesi ve gerekli de1i/ikliklerin haz rlanmas Yüksek Planlama
Kurulunca yap lacakt r. Kurulca yap lacak öneriler Bakanlar Kurulunca kararname olarak
yay mlanacakt r.
Kalk nma plan uygulamas nda te/viklerin uygulanmas n kolayla/t rmak amac yla
fonlar n kurulmas için hukuki temel olu/turulmu/tur.
933 say l Kanunla kalk nma planlar do1rultusunda özel sektörün te/viki imkan
sa1lanm /t r. Planlama Te/kilat bünyesine uygulay c birimlerin ba1lanmas yla, te/vik belgesi
verilmesi ve izlenmesi, denetim i/lemlerinin yap lmas n n "uygulama" olup olmad 1
konusunda, bilimsel esaslara dayanmayan iki görü/ ortaya at lm /t r.
Birinci görü/ te/vik belgesi vermenin, bir uygulama fonksiyonu oldu1unu
savunmu/tur. Bunun için Planlama Te/kilat d / nda bu faaliyetlerin ayr bir te/kilatlanmaya
gidilmesi gerekti1i belirtilmi/tir. Te/vik belgesi verme ve izleme, denetim i/lemlerinin, te/vik
belgesinin yat r m veya ihracat s ras nda çe/itli a/amalarda kullanma i/lemleriyle ba1lant l
oldu1u savunulmu/tur.
kinci görü/, te/vik belgesi verme i/leminin bir proje de1erlendirme ve kaynak tahsisi
fonksiyonu oldu1unu belirterek, bunun Planlama Te/kilat n n temel görevi oldu1u
savunulmu/tur. Te/vik belgesi ald ktan sonra giri/imcilerin kredi, kaynak kullan m , ithalatihracat, mali denetim i/lemleri için ilgili uygulay c ve bankalar n i/lemleri yürüttüklerini,
Planlama Te/kilat n n i/lemlere kar /mad 1 , te/vik belgesinin verilmesinin kaynak tahsisi
say lmad 1 savunulmu/tur.

Bu tart /ma bilimsel temellere dayanmad 1 ndan, zaman içerisinde çalkant lara sebep
olmu/tur. Bunu yürütecek birim kurulurken "Te/vik ve Uygulama" isminin verilmesi sorunu
büyütmü/tür. Yap lan i/lemin ne kadar n n te/vik, ne kadar n n uygulama oldu1u birbirinden
ayr lmad 1 için, "Te/vik ve Uygulama" birimi s k s k kamu kurumlar aras nda yer
de1i/tirmi/tir. Bu konudaki görü/ümüz a/a1 dad r:
Devlet Planlama Te/kilat n n görevleri aras nda kalk nma planlar ve programlar
do1rultusunda özel sektörün yönlendirilmesi, özendirilmesi ve te/vik edilmesi bulunmaktad r.
Böyle olunca özel sektörün kalk nma planlar ve programlar do1rultusunda Devlet Planlama
Te/kilat

taraf ndan

yönlendirilmesi

gerekmektedir.

Makroekonomik

geli/meler

do1rultusunda özel sektörün yönlendirilmesi için gerekli önlemleri, önerileri Planlama
Te/kilat belirleyecektir.
Te/vik ve yabanc sermaye ile ilgili birimler Planlamaya ba1lanm /t r. Planlama
uygulaman n içine çekilmi/tir. Planlama ilgili giri/imcilerin taleplerini inceleyerek, te/vik
belgesi verecek, her türlü de1i/iklik i/lemlerini yapacak, yat r m, ihracat, yabanc sermayenin
yat r mlar ile ilgili her türlü belgeyi onaylayacak ve takip ve denetleme i/lemlerini yapacakt r.
Özel sektörün ve yabanc sermayenin yönlendirilmesi ve te/vik edilmesine ili/kin
tedbirleri Planlama Te/kilat almal d r. Ancak bunu yapacak kurulu/lar Planlama Te/kilat na
ba1l olmamal d r. Planlama ile uygulay c birimler aras nda s k bir i/birli1i olmal d r. Te/vik
tedbirlerinin uygulanmas ndaki ç kan aksakl klar, ihtiyaçlara ve makroekonomik gerçeklere
göre te/vik tedbirleri, "Te/vik" ve "Yabanc Sermaye" birimleri ile Planlama Te/kilat ,
aras ndaki i/birli1i ile belirlenmelidir. Planlama Te/kilat kalk nma plan ve y ll k programlar
do1rultusunda özel sektörün yönlendirilmesi için te/vik tedbirlerini belirlemekle görevlidir.
933 Say l Kanunun 4. ve 8. maddeleri ile te/vik tedbirlerinin (kalk nma planlar n n)
uygulanmas nda ilgili kurumlarda kadrolu veya geçici statüde sözle/meli personel
çal /t r lmas hükme ba1lanm /t r. Böylece "geçici" statüde sözle/meli personel çal /t rma
imkan getirilmi/ ve Planlama Te/kilat n n bütün birimlerinde 933/4-8 statüde eleman
çal /t r lmas yayg n olarak kullan lm /t r. Bu personelin kadrolar bulunmamaktad r. Bu

sebeple geçici statüde çal /t r lan personelin sözle/meleri fesh edilip, gerekli tazminat
ödenerek i/ten ç kart lmalar mümkündür. Bu statüde on y l a/k nd r çal /an personel
say s n n fazla oldu1u görülmektedir. Kadrosuz çal /t rma do1ru bulunmamaktad r. Personelin
"kadro" "memuriyet" güvencelerinin bulunmamas , i/ güvenli1i bak m ndan sak ncal
bulunmaktad r.

B. ANAYASA MAHKEMES

KARARI

Anayasa Mahkemesinde 933 say l Kanunun tamam n n Anayasa ve Meclis ç Tüzü1ü
hükümlerine ayk r l 1 ileri sürülerek iptal davas aç lm /t r.
ptal davas n görü/en Anayasa Mahkemesi 933 say l Kanunun baz maddelerinin
iptaline karar vermi/tir (Anayasa Mahkemesi'nin 23, 24 ve 25.10.1969 tarih ve E:1967/41,
K:1969/57 say l Karar ) (18).
Anayasa Mahkemesi 933 say l Kanunun "finansman" ile ilgili 1. maddesinin
tamam n iptal etmi/tir. 1. maddenin A bendinde belirtilen fonlara ili/kin düzenlemenin
"esasl konular " 933 say l Kanunda yeterince belli edilmedi1i gerekçesiyle iptal edilmi/tir. 1.
maddenin B bendinde karma te/ebbüslere ili/kin hükmün, karma te/ebbüslerin denetiminin
TBMM'ne verilmesine kar/ l k, bu te/ebbüslerin serbest b rak ld 1 gerekçesiyle, Anayasaya
ayk r bulunarak iptal edilmi/tir (19).
933 say l Kanunun "te/vik ve tanzim" ile ilgili 2. maddesinin A ve B bendleri,
gümrükte al nan vergi ve resimler ile ilgili Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Oysa ki, bu
konular TBMM taraf ndan ç kar lacak kanunla düzenlenebilir. Yasama organ na ait yetkinin,
Bakanlar Kuruluna verilmesi Anayasaya ayk r bulunarak iptal edilmi/tir.

(18) Kalk nma Plan ve Devlet Planlama Te/kilat ile ilgili Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi
Kararlar , DPT, Yay n , 1980, sh. 106 vd.

(19) Kalk nma Plan ve Devlet Planlama Te/kilat , age. sh. 98 vd.
2. maddenin C bendinin kamula/t r lan mallar n özel ki/ilere devrine ili/kin hükmü,
özel ki/iler yarar na kamula/t rma yap lamayaca1 gerekçesiyle, Anayasaya ayk r bulunarak
iptal edilmi/tir (20).
933 Say l
ayr cal klar na

Kanunun 3. maddesinin A ve B bendleri vergi ba1 / kl klar

ili/kin

düzenlemelerin

yasama

organ na

ait

oldu1u,

bu

ve

konudaki

düzenlemelerin kanunla yap labilece1i, bunun Anayasaya ayk r oldu1u gerekçesiyle iptal
edilmi/tir (21).
933 say l

Kanunun 4. maddesinin, Yat r mlar

ve

hracat

Geli/tirme Te/vik

Bürosunda "ilgili Bakanl klardan yeteri kadar personel, kadrolar ile çal /t r l r" hükmü iptal
edilmi/tir.

Büroda

ilgili

Bakanl klardan

yeteri

kadar

personelin

kadrolar

ile

çal /t r labilecekleri hükmünün, Ba/bakan n veya Bakanlar Kurulunun i/lemleri ile kadrolara
ili/kin kanun hükümlerinin de1i/tirilmesi anlam na geldi1i, kanunlar n ancak yasama
organ nca de1i/tirilebilece1i gerekçesiyle Anayasaya ayk r bulunarak iptal edilmi/tir (22).
933 say l Kanunun 5. maddesinin tamam , Mahalli darelere genel bütçeden ayr lan
yard m ödenekleri ile d / kaynak yard mlar aktar lmas /artlar n n ve yard m yap lacak yerel
yönetimlerde aran lacak niteliklerin ilkeleri kanun ile belirlenmedi1i gerekçesiyle Anayasaya
ayk r bulunarak iptal edilmi/tir (23).
933 say l Kanunun 7. maddesinin son f kras , baz görevlere yap lacak atamalar n
Bakanlar Kuruluna takdir yetkisi veren hüküm yetki devri olarak görülerek, Anayasaya ayk r
oldu1u gerekçesiyle iptal edilmi/tir (24).

(20) Kalk nma Plan ve Devlet Planlama Te/kilat ., age., sh. 99 vd.
(21) Kalk nma Plan ve Devlet Planlama Te/kilat ., age., sh. 101 vd.
(22) Kalk nma Plan ve Devlet Planlama Te/kilat ., age., sh. 102 vd.
(23) Kalk nma Plan ve Devlet Planlama Te/kilat ., age., sh. 103 vd.

(24) Kalk nma Plan ve Devlet Planlama Te/kilat ., age., sh. 104 vd.
933 say l Kanunun 9. maddesi, Kamula/t rma Kanunu hükümlerinin bu kanun
hükümlerinde geçerli olmamas sebebiyle, Anayasa'da yer alan mülkiyet hakk n ihlal
etti1inden, Anayasaya ayk r bulunarak iptal edilmi/tir (25).
Anayasa Mahkemesi'nin 933 say l Kanunun önemli hükümlerinin Anayasaya ayk r
bulunarak iptal edilmesinden sonra, özel sektörün yat r mlar n n te/vikinin hukuki temeli
konusunda bo/luk meydana gelmi/, Anayasa Mahkemesi karar do1rultusunda yeni bir kanun
tasar s haz rland ysa da, kanunla/mam /t r. Yürürlükteki Kanun hükümleri do1rultusunda
uygulamalar devam ettirilmi/tir. Bu konudaki kanuni bo/lu1un doldurulmas nda y ll k
programlardan faydalan lm / ve te/vik uygulamalar devam ettirilmi/tir. Bu konudaki hukuki
bo/lu1un en k sa zamanda haz rlanacak Te/vik Kanunu ile doldurulmas ihtiyac halen devam
etmektedir.
III. DPT'YE EKLENEN YEN DA RELER : KAMU DARES N N
YEN DEN DÜZENLENMES NE B R ÖRNEK
"Te/vik ve Uygulama" ile "Yabanc Sermaye" birimleri Devlet Planlama Te/kilat na
bir çok defa ba1lanm /, daha sonra yap lan ele/tiriler üzerine yeniden Te/kilat bünyesinden
ayr lm /t r.
Ülkemizde yat r mlar te/vik tedbirleri, 1.1.1913 tarihli "Te/vik-i Sanayi Kanun-u
Muvakkat " ile ilk olarak uygulanm /t r. Cumhuriyet Türkiye'sinde I. ktisat Kongresinde
al nan kararlar do1rultusunda 28.5.1927 tarih ve 1055 say l "Te/vik-i Sanayi Kanunu" kabul
edilmi/tir. Daha sonra 1954 y l nda "Yabanc Sermayeyi Te/vik Kanunu" kabul edilmi/tir (26)
(27).

(25) Kalk nma Plan ve Devlet Planlama Te/kilat ., age., sh. 104 vd
(26)"Te/vik-i Sanayi Kanun-u Muvakkat" ve "1055 Say l Te/vik-i Sanayi Kanunu"
uygulamas için bk. ÇO KUN, H.H.: Türkiye ile Avrupa Topluluklar nda Te/vik
Tedbirleri ve Kanunun Tam Üyelik Aç s ndan De1erlendirilmesi, (Tez), Ankara 1983, sh.

5 vd.
(27)A IKO LU, R.: Türkiye'de Yat r m Te/vik Tedbirleri, Eski/ehir 1988, sh. 10 vd.
Planl kalk nma döneminde te/vik politikas devam etmi/tir (28). kinci Be/ Y ll k
Kalk nma döneminde 11.8.1967 tarih ve 12671 say l Resmi Gazetede yay mlanan 933 say l
Kanunla, te/vik politikalar geli/tirilmi/ ve ilk defa te/vik tedbirlerinin uygulamas tek elde
toplanarak "Ba/bakanl k Yat r mlar ve hracat Geli/tirme ve Te/vik Bürosu" kurulmu/tur.
1970 y l nda ç kar lan 1318 say l Finansman Kanunu ile "Devlet Planlama Te/kilat Te/vik
ve Uygulama Dairesi" halinde gelmi/tir (29).
1954 y l nda ç kar lan 6224 say l Yabanc Sermayeyi Te/vik Kanununu ile karlar n ve
ana sermayenin transferi, hisselerin transferi, istikrazlar n teminat alt na al nmas ile ilgili
i/lemlerde

Maliye Bakanl 1

yetkili k l nm / ve 8. maddesiyle ayr ca Yabanc

Sermayeyi Te/vik Komitesi kurulmu/tur. 933 say l Kanunla bu Komite kald r larak, Yabanc
Sermaye Kanununun bu Komiteye vermi/ oldu1u görevler Devlet Planlama Te/kilat na
devredilmi/tir. 6224 say l Kanunun 8. maddesinde belirtilen itiraz yeri, Yüksek Planlama
Kurulu olarak de1i/tirilmi/tir. Maliye, Ekonomi, Ticaret ve /letmeler Bakanlar ndan olu/an
Kurulun yerini 933 say l Kanunla Yüksek Planlama Kurulu alm /t r. 1968 y l nda "Te/vik ve
Uygulama Dairesi" "Yabanc Sermaye" uygulamalar n da üstlenmi/tir.
"Te/vik ve Uygulama Dairesi" daha sonra 14.5.1971 tarih ve 13836 say l Resmi
Gazetede yay mlanan Kanunla yeni kurulan "D / Ekonomik

li/kiler Bakanl 1 na"

ba1lanm /t r. K sa ömürlü olan bu Bakanl 1 n kald r lmas üzerine Te/vik ve Uygulama
Dairesi Genel Müdürlü1ü "Ticaret Bakanl 1 na" ba1lanm /t r. 1972 y l nda Te/vik ve
Uygulama Genel Müdürlü1ü iki k sma bölünerek "Yabanc Sermaye, Yat r m Kotas ve Acil
Kota Rubeleri" Ticaret Bakanl 1 nda b rak l p, "Proje De1erlendime ve Gümrük Yat r m
ndirimi Rubesi" 20.1.1972 tarih ve 14051 say l Resmi Gazetede yay mlanan Kanunla
"Sanayi ve Teknoloji Bakanl 1 na" ba1lanm /t r.

(28) Birinci Be/ Y ll k Kalk nma Plan döneminde Te/vik Politikas için bk.: A IKO LU,
R.: age., sh. 16 vd.
(29) kinci Be/ Y ll k Kalk nma Plan döneminde te/vik politikas için bk. A IKO LU, R.:

age., sh. 16 vd.
Üçüncü Be/ Y ll k Kalk nma Plan döneminde sanayile/menin sa1lanmas amac yla
te/vik tedbirleri devam ettirilmi/tir. Sanayi ve Teknoloji Bakanl 1 nda te/vik mevzuat ndaki
da1 n kl k giderilmeye çal / lm /t r (30).
Dördüncü Be/ Y ll k Kalk nma Plan döneminde, "24 Ocak 1980" ekonomik kararlar
gere1ince, ekonomik önlemlerin al nmas ihtiyac do1mu/tur (31). Ekonomik kararlar
gere1ince uygulanan te/vik tedbirleri sistemi geli/tirilmesi gerekmi/tir. 24 Ocak Kararlar
al nmadan hemen önce, 14.1.1980 tarih ve 4-44 say l Cumhurba/kanl 1
çe/itli Bakanl k

Tezkeresi ile

ve kurulu/lara da1 t lm / bulunan görev ve yetkilerin bir merkezde

yürütülmesi için Ba/bakanl k bünyesinde "Yabanc Sermaye Dairesi" kurulmas , 6224 say l
Yabanc Sermayeyi Te/vik Kanunu ve bu Kanunu de1i/tiren kanunlarla Maliye ve Ticaret
Bakanl klar yla Devlet Planlama Te/kilat na verilen görev ve yetkiler, Maliye, Ticaret, Sanayi
ve Teknoloji Bakanl klar nca uygulanan te/vik tedbirleri yetkileri kurulan yeni birime
devredilmi/tir (32).
14.1.1980 tarih ve 4-43 say l

kinci bir Cumhurba/kanl 1 Tezkeresiyle, Te/vik

tedbirlerini bir merkezde yürütmek, gerekli koordinasyonu ve çabuklu1u sa1lamak amac yla,
Ticaret Bakanl 1 ile Sanayi ve Teknoloji Bakanl klar bünyelerinde bulunan Te/vik ve
Uygulama Genel Müdürlükleri bütün görev ve yetkileriyle birlikte "Ba/bakanl k Te/vik ve
Uygulama Dairesine" ba1lanm /t r (33).
(30) Üçüncü Be/ Y ll k Kalk nma Plan döneminde te/vik politikalar için bk. :A IKO LU,
R.: age.,sh. 26 vd.
(31) Dördüncü Be/ Y ll k Kalk nma Plan döneminde te/vik politikas , için bk.: A IKO LU,
R.: age., sh. 31 vd.
(32)14.11.1980 tarih ve 4-44 say l Cumhurba/kanl 1 Tezkeresi, 11.1.1980 tarih ve 1/100415 say l Ba/bakanl k Tezkeresi, teklifi üzerine kabul edilmi/tir bk.: GONCA, N.: 24
Ocak 1980 ve Sonras Ekonomik stikrar Tedbirleri (Resmi Gazetede 25 Ocak - 31
Temmuz 1980 Tarihleri Aras nda Yay mlanan Konuyla lgili Tezkere, Karar, Tebli1 ve
Sirkülerin Derlemesi), Ankara 1980, sh. 5 vd.

(33)14.1.1980 tarih ve 4-43 say l Cumhurba/kanl 1 Tezkeresi, 11.1.1980 tarih ve 1/1-00414
say l Ba/bakanl k Tezkeresi teklifi üzerine kabul edilmi/tir.
Ba/bakanl k Genelgesiyle, ad geçen iki tezkereyle kurulan "Ba/bakanl k Te/vik ve
Uygulama Dairesi" ve "Ba/bakanl k Yabanc

Sermaye Dairesi"nin Devlet Planlama

Te/kilat nca yönetilece1i belirtilmi/tir (34). Te/kilat bünyesine dönen ve "Te/vik ve
Uygulama" ve "Yabanc Sermaye" birimleri 18.6.1984 tarih ve 18435 say l Resmi Gazetede
yay mlanan 223 say l KHK ile Planlama Te/kilat n n ana hizmet birimleri haline getirilmi/tir.
Dördüncü Be/ Y ll k Kalk nma Plan n n kalan k sm (1980-1983) ve Be/inci Be/ Y ll k
Kalk nma Planlar (1985-1989) dönemlerinde özel sektörün te/viki Planlama Te/kilat eliyle,
kalk nma plan ve y ll k programlar do1rultusunda yürütülmü/tür (35). Alt nc Be/ Y ll k
Kalk nma Plan dönemi ba/lang c nda ç kar lan 22.3.1991 tarih ve 20822 say l Resmi
Gazetede yay mlanan 3701 say l Te/kilat Kanunuyla durum korunmu/tur.
Ancak hemen dört ay sonra ç kar lan 14.8.1991 tarih ve 2090 say l Resmi Gazetede
yay mlanan 437 say l KHK ile "Te/vik ve Uygulama" ile "Yabanc Sermaye" birimleriyle
birlikte "Serbest Bölgeler" birimi de Te/kilat bünyesinde yer almam /t r. Bu birimler ayn
tarih ve say l Resmi

Gazetede yay mlanan 436 say l KHK ile "Hazine ve D /ticaret

Müste/arl 1 na" ba1lanm /t r (36). Daha sonra 20.12.1994 tarih ve 22147 say l Resmi
Gazetede yay mlanan 4059 say l Kanunla, Hazine Müste/arl 1 (HM) ile D / Ti/caret
Müste/arl 1 kurulmu/ (DTM) ve "Te/vik ve Uygulama" ile "Yabanc Sermaye" birimleri bu
iki müste/arl k aras nda ilgilerine göre payla/t r lm /t r.
Bu tarihi geli/meye bak ld 1 nda, "Te/vik ve Uygulama" ile "Yabanc Sermaye"
biriminin sürekli Planlama Te/kilat ndan ayr l p, geri dönmesinde etkili unsurlar n ba/ nda,
özel sektörün ülke kalk nmas

do1rultusunda en iyi /ekilde Planlama Te/kilat n n

yönlendirmesiyle te/vik edilmesi gelmektedir. Planlama Te/kilat ülke ekonomisini en iyi

(34)Ba/bakanl 1 n Te/vik ve Uygulama ile Yabanc Sermaye birimlerinin Planlama
Te/kilat na b rak lmas na dair karar için bk. GONCA, N.: age., sh.9.
(35) Be/inci Be/ Y ll k Kalk nma Plan döneminde te/vik politikalar için bk.: A IKO LU,
R.: age., sh. 37 vd.

(36) Te/viklerden faydalanmak için yap lacak ba/vurular için bk.: SERDAR, A.: dari ve
Kazai Kararlarla Birlikte Te/vik Mevzuat Vergi Mevzuat ile Muhasebe ve Beyanname
Usulleri Yönünden Yat r m ndirimi ve Örneklerle Uygulamas , sh. 12 vd.
tan yan üst düzey kurulu/lar n n ba/ nda gelmektedir. Yeterli bir uzman kadrosuna sahip
bulunmaktad r. Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmas n sa1layacak kalk nma
planlar ve y ll k programlar, Te/kilat eliyle haz rlanmaktad r. Art k ülke kalk nmas nda motor
rolünü oynayacak olan özel sektörün, kalk nma plan do1rultusunda yönlendirilmesi ihtiyac
bulunmaktad r (37).
Bu olay, Türk kamu idaresinin fonksiyonlar n tan mlamadan hukuki düzenlemelere
gitmenin do1urdu1u uygulama güçlüklerini ve Türk kamu idaresinin koordinasyon sorununu
sergileyen iyi bir örnek olu/turmaktad r.

IV. PLANLAMA FAAL YET VE UYGULAYICI BAKANLIKLARIN
ARA TIRMA PLANLAMA KOORD NASYON KURULLARI

Planlama çal /malar n n iki yönü bulunmaktad r. Birinci yönü, bütün kamu kesimini
kapsayan, emredici nitelikle planlama fonksiyonudur. Planlaman n ikinci yönü, kalk nma
planlar ve y ll k programlar n haz rlanmas s ras nda, kamu kurumlar içinde Planlama
Te/kilat na bilgi verilmesi ve haz rlanan plan veya programlar n kurum için yürütülmesidir
(38).
Bunun için kamu kurumlar nda planlama görevinin yerine getirilmesi için "planlama"
birimi olan

"Ara/t rma, Planlama, Koordinasyon Kurullar " (APK) kurulmu/tur. Birinci

Kalk nma Plan n n uygulamas na ba/lan lmadan önce (1962) Planlama Te/kilat taraf ndan,

(37) Meclise sevk edilen Kanun tasar s nda ba/lang çta "Te/vik ve Uygulama", "Yabanc
Sermaye" ve "Serbest Bölgeler" birimlerinin Planlamaya ba1lanmas hükmüne yer
verilmi/tir. Ancak bu düzenlemeden daha sonra vazgeçilerek, yeni bir tasar haz rlanm /
ve bu Kanun tasar s nda Planlama Te/kilat içinde bu üç birime yer verilmemi/tir.

(38) SAYLAN, G.: Türk Kamu Yönetiminde Planlama Birimleri ve Sorunlar , Amme daresi
Der., 1969, C.11, s.3, sh.60.
kamu kurum ve kurulu/lar nda planlama birimlerinin kurulmas gerekti1i belirtilmi/tir. Kamu
kurumlar nda kurulan APK Kurullar , kalk nma planlar ve y ll k programlar n uygulanmas
d / nda, kurum içinde te/kilat kanunlar gere1ince, var olan planlama faaliyetlerini, kurum
amaçlar ve eldeki kaynaklar aras nda en iyi ve ak lc ili/kiler sistemini de yerine getirecek
/ekilde dü/ünülmü/tür.
APK Kurullar n n zaman içerisinde görev ve te/kilat yap lar nda de1i/iklikler
yap lm /t r. Böylece APK Kurullar n n kendisinden beklenen fonksiyonlar daha iyi bir
/ekilde yerine getirmesi amaçlanm /t r.
Planlama Te/kilat bütün kamu kurumlar için planlama faaliyetlerini yürütüp, bu
kurumlar n hedeflerini ve bu hedeflere ula/ma yöntemlerini genel hatlar yla belirlemi/tir.
Kamu kurumlar n n Planlama Te/kilat n n ihtiyac olan bilgileri sa1lamak ve kurum
içinde uygulamay

sa1lamak amac yla kurulmu/ APK Kurullar n n yeteri derecede

geli/tirilememi/ oldu1u görülmektedir. APK Kurullar planlama fonksiyonu ile ilgili kalk nma
plan ve y ll k programlar n uygulamalar n gözetmek, Planlama Te/kilat na bilgi vermek ve
alternatif öneriler sunmak, özellikle yat r mc kurulu/larda yat r m projelerini haz rlamak veya
haz rlanan projeleri gözden geçirip de1erlendirip, düzeltmek, kalk nma plan ve y ll k
programlar çerçevesinde uygulay c kurulu/lar n faaliyet programlar n haz rlamak ve eylemci
birimlerce haz rlanan faaliyet programlar n gözden geçirmek, kurum bütçesini haz rlamak
veya haz rlanan bütçeyi gözden geçirmekle görevlendirilmi/tir (39).
Kamu kurumlar nda bilgi toplama i/lemi iki a/amada yürütülmektedir. Birinci
a/amada, kamu kurumlar ndaki planlama birimleri eylemci birimlerden bilgi toplamakta,
ikinci a/amada ise bu toplanan bilgiler Planlama Te/kilat na ula/t r lmaktad r.

Birinci ve ikinci a/amalarda bilginin toplanma /ekli, ne zaman toplanaca1 ve ne tür
bilgilerin toplanaca1

Planlama Te/kilat

taraf ndan ç kar lan çe/itli yönetmeliklerle

belirlenmi/tir. Planlama Te/kilat genel olarak kurumlardan, kendi haz rlad 1 forma uygun

(39) AYLAN, G.: agm., sh. 63
olarak üçer ayl k faaliyet raporlar istemektedir. Bunun d / nda, kalk nma plan n haz rlanmas
s ras nda, APK Kurullar personeli ve planlama uzmanlar Özel ihtisas Komisyonlar nda
çal /maktad rlar. Y ll k programlar n haz rlanmas nda da ilgili sektör için toplant lar
yap lmakta ve Bakanl k APK Kurullar ile Planlama Te/kilat ili/kisi sürdürülmektedir. Bu
toplant larda kamu kurumlar n n iç sorunlar dile getirilmekte ve kurum amaçlar n n en etkili
ve optimal /ekilde yerine getirmesi için gereken politika ve yat r m teklifleri iletilmektedir.
Bunlar Planlama Te/tilat nca de1erlendirilmektedir. Bunun d / nda resmi veya gayri resmi
bilgi al /veri/i yap lmaktad r (40).
APK Kurulu personeli Planlama Te/kilat

uzmanlar n n çok fazla yetkiyle

donat ld klar yönünde bir ele/tiri yap l yorsa da, ülke kalk nmas ndan makro düzeyde
sorumlu Planlama Te/kilat n n fonksiyonuna uygun olarak, ilgili sektöre bakan planlama
uzman na verilen yetkinin yerinde oldu1u dü/ünülmektedir (41).
Yap lan ara/t rmada, APK Kurullar

birimlerinde çal /an personelin genellikle bir

planlama fikrine sahip olmad klar ve sahalar nda uzman ki/iler aras ndan seçilmedikleri,
planlama konusundaki eksikliklerinin bilincinde olan uzmanlar n, kendilerinden genç ve
bilgili Planlama Te/kilat uzmanlar ile ili/kilerinde duyarl bir tutum tak nd klar , kamu
kurumlar n n planlama birimlerinin te/kilatlanma /eklinin bozuk oldu1u ve Planlama
Te/kilat na bilgi sa1lama görevlerinin iyi i/lemedi1i vurgulanm /t r (42).
APK Kurullar

görevlendirilen personele, planlama kavram ve tekniklerinin

kazand r lmas ve seçilen ki/ilerin konular nda uzman olmalar gerekmektedir. Böylece
personel konusundaki sorununun çözülme imkan sa1lanaca1 na inan lmaktad r.

(40) AYLAN, G.: agm., sh. 74
(41) AYLAN, G.: agm., sh. 74
(42) AYLAN, G.: agm., sh. 79
Planlama süreci, kamu kurumlar nda gerekli nitelikte i/leyememi/tir. Bunda, APK
Kurullar n n kurulu/undaki hatalar etkin bir rol oynam /t r (43). APK Kurullar , kurumlar
içerisindeki planlama faaliyetlerinin geli/tirilmesi ve uygulaman n daha etkin hale getirilmesi
üzerinde durmam /lar, Planlama Te/kilat ile olan ili/kilerine a1 rl k vermi/lerdir. Ancak
yap lan de1i/ikliklerle bu düzeltilmeye çal / lm /t r.
APK Kurullar n n görevli personel ile Planlama Te/kilat uzmanlar aras ndaki ili/kilerin yeniden
düzenlenmesi gerekece1i söylenebilir (44). Bu gün ç kan uyumsuzluklar önleyecek, Planlama Te/kilat n n esas
fonksiyonunun plan ve programlar haz rlamak oldu1unu aç kl kla ortaya koyacak ve bilgi toplama, ara/t rma ve
proje baz nda esas a1 rl 1 n kamu kurumlar n n planlama birimlerine verilmesi yolunda bir sistemin olu/turulmas
gerekmektedir. Bu yap içerisinde APK Kurullar n n kurulu/ yap s ndaki eksiklikler giderilip, personeline
planlama e1itimi verilmesi yolunda bir sistemin olu/turulmas gerekmektedir. Bu yap içerisinde APK
Kurullar n n kurulu/ yap s ndaki eksiklikler giderilip, personeline planlama e1itimi verilmesi için gerekli e1itim
vb. önlemlerin al nmas gerekmektedir.

APK Kurullar n n yap s yla ilgili olarak kamu idaresinden sorumlu olan Ba/bakanl k
dareyi Geli/tirme Ba/kanl 1 n n koordinatörlü1ünde, Devlet Planlama Te/kilat , Milli
Prodüktivite Merkezi, Devlet Personel Dairesi, TODA E, Üniversiteler, Bakanl klar n APK
Kurullar ve ilgili di1er kurumlar n kat l m ile bir ara/t rman n yap lmas gerekmektedir.
Böylece aksakl klar ve çözüm önerileri tespit edilebilecektir (45).

(43) AYLAN, G.: agm., sh. 79
(44) AYLAN, G.: agm., sh. 81

(45) KARAMAN, .: Bakanl klar Ara/t rma, Planlama ve Koordinasyon Kurullar
Ara/t rmas , Ankara 1988, sh. 175.

V. PLANLARIN
A.

L VE

LÇELERDE UYGULANMASI

L UYGULAMASI

Vali ilin en yüksek kamu görevlisidir. Vali ilde Devleti ve Hükümeti ve ayr ayr her
Bakanl 1 temsil eder. l idaresinin ba/ d r. l Genel Meclisi ( l dare Kurulu) ve l Daimi
Komisyonu ( l dare Ba/kanlar ) valinin görevini yerine getirmesinde yard mc olmaktad r.
Özel dareler Kanununun 64. maddesine göre vali, il hizmetlerini kalk nma plan ,
program ve yürütme program çerçevesinde yürütür. l plan ve program , kalk nma plan ve
y ll k programlara uygun olarak ilin ihtiyaçlar ile gelirleri gözününde bulundurularak
valilerce haz rlan r. l Daimi Komisyonunun incelemesinden geçip, il genel meclisince
onaylanmaktad r.
Kalk nma plan ve y ll k icra programlar nda yer alan il ve ilçe toplum kalk nmas
programlar n , vali ve kaymakamlar n ba/kanl k ettikleri toplum kalk nmas

kurullar

haz rlayacakt r.
Kalk nma plan ve y ll k programlar il ve ilçe seviyelerinde vali ve kaymakamlar n
koordinatörlü1ünde yürütülmektedir.
Y ll k programlar n gerek ba/lang çlar ndaki uygulamaya dair Hükümet kararlar ,
gerekse içindeki uygulama esaslar , il seviyesindeki plan uygulamas ndan valileri sorumlu
tutmu/tur. Vali l Koordinasyon Kurullar n n yard m yla, y ll k programlara göre illerde
yap lacak

yat r mlar n

gerçekle/tirilmesini

kolayla/t rmak

için

gerekli

i/birli1i

ve

koordinasyonu sa1layacak, plan uygulamas n il seviyesinde takip edecek, uygulamalar
hakk nda ilgili Bakanl k ve kurulu/lara rapor verecektir.
Valiler, ildeki yat r mlar n plan ve programdaki ilkelere uygun /ekilde ve belirtilen
süre içinde gerçekle/tirilmesi için, yat r mc dairelerin o y l için programlanm / yat r mlardan
valilik bölgesine isabet eden k s mlar yla ilgili çal /ma programlar n

haz rlayarak

l

Koordinasyon Kuruluna vermelerini sa1layacak, yat r mlar n uygulanmas s ras nda ortaya
ç kan aksakl k ve eksiklerin l Koordinasyon Kuruluna bildirilmesini sa1layacak, vali kendi
belirledi1i eksikleri l Koordinasyon Kuruluna getirecektir. Vali Kurulda bu sorunlara çözüm
yollar aranmas n sa1lar.
Kalk nma planlar ve y ll k programlar do1rultusunda il ve ilçe fiziki planlar
yap lmaktad r (46).

B.

LÇE UYGULAMASI

lçe idaresinin ba/ nda kaymakam bulunmaktad r. Kaymakama ilçenin idaresinde
yard mc olmak üzere lçe Genel Meclisi ( lçe dare Kurulu) ve lçe Daimi Komisyonu ( lçe
dare Ba/kanlar ) bulunmaktad r. Kaymakan görevlerini valinin gözetiminde ve denetiminde
yapmaktad r.
Kaymakam kalk nma plan ve y ll k programlar n ilçede uygulanmas ndan sorumludur.
Kaymakamlar ilçe seviyesinde valinin görevlerine paralel olarak plan ve programlar n
uygulama ve koordinasyonunu gerçekle/tirirler. Kaymakam, plan ve programlar n
uygulamas n valinin gözetiminde gerçekle/tirir (47).

(46) GÜNEY, B.: Kalk nma Plan ve dareci, Türk dare Der., 1967, S.308, sh. 21; l
Koordinasyon Kurulu Toplant lar nda Al nan Kararlar (1991 Y l 4. Dönem), DPT.
Yay n , Ankara 1992, sh. 1 vd.

(47) GÜNEY, B.: agm., sh. 21; l Özel dareleri Ba/ta Olmak Üzere Mahalli dareler ve
Toplum Kalk nmas Sempozyumu 8-11 Haziran 1987 Tokat, DPT. Yay n , Ankara 1989,
sh. 248.

C. UYGULAMANIN DE ERLEND RMES

Kamu kurum ve kurulu/larda kurulan APK birimleri için belirlenen sorunlar burada da
geçerlidir. Vali ve kaymakamlar için plan ve y ll k programlar konusunda bir k s m e1itim
çal /malar yap l yorsa da, ilk plan uygulamas döneminde vali ve kaymakamlar plan ve
programlar hakk nda yeterli bilgiye sahip bulunmamakta idiler.
Vali ve kaymakamlar illerdeki plan ve program uygulamalar nda gayret göstererek,
yat r m projelerinin tamamlanmas nda olumlu katk sa1lam /lard r. Ancak, plan ve program
uygulamas nda istenen ba/ar n n sa1land 1 söylenemez (48).

VI. ÖZEL HT SAS KOM SYONLARI, M LL KOLLOGYUM
VE ÖZEL KURULU LAR

A. ÖZEL

HT SAS KOM SYONLARI

91 say l Kanunun 7. ve 8. maddelerinde ktisadi Planlama ve Sosyal Planlama
Dairelerinde devaml ve geçici Özel htisas Komisyonlar n n (Ö K) kurulaca1 hükme
ba1lanm /t r. 91 say l

Kanunun 9. maddesinde uygulamaya dönük koordinasyon

komisyonlar n n kurulaca1 hükme ba1lanm /t r. 21. madde de uygulaman n, ç kar lacak
tüzükle belirlenece1i belirtilmi/tir.
23 Ekim 1961 tarih ve 10939 say l Resmi Gazetede yay mlanan, Devlet Planlama
Te/kilat Özel htisas Komisyonlar n n Kurulu/ ve Çal /malar Hakk nda Tüzük, 29.9.1961

(48) GERÇEKER, R.: Kalk nma Plan Uygulamas ve dareyi Yeniden Düzenleme
Konular nda 1966 Y l nda Yap lan Valiler Toplant lar , Türk dare Der., 1967, S. 304,
Ankara, 1967, sh. 45.
tarih ve 5/1722 say l Bakanlar Kurulu Karar ile düzenlenmi/tir. Tüzük haz rlanmadan önce
Ö K'lar faaliyete geçmi/tir (49).
Ö K, kalk nma planlar n n haz rlanmas nda çe/itli kamu kurum ve kurulu/lar n n ve bunlar d / nda kalan
ihtisas sahibi kimselerin çal /malar ndan faydalanmak amac yla kurulmu/lard r. Ö K'lar ekonomik faaliyet kollar
olan sektörler itibariyle, her bir sektör için

ayr

ayr

kurulmaktad r. Ö K ilgili sektörün envanterini yapmakta, sonra Planlama

Te/kilat nca yap lan çal /malar sonucunda tespit edilen geli/me h z

ve finansman

kaynaklar na göre neler yap labilece1ini, neler yap lmas gerekti1ini ara/t r p, sonuçlar rapor
halinde Planlama Te/kilat na sunmaktad rlar (50). Görü/ tespit edilecek konular, hizmet
alanlar ve genel politikalar n belirlenmesi için çok say da Ö K kurulmaktad r. Ö K'lar
demokratik planlamaya katk sa1lam /lard r.
ÖK

raporlar ndan

kalk nma

planlar

ve

y ll k

programlar n

yap lmas nda

faydalan lmaktad r. Ö K raporlar Planlama Te/kilat taraf ndan yay nlanmaktad r.
Ö K, 91 say l Kanunu takip eden 223 say l KHK, 3701 say l Kanun, 437 say l KHK
ile korunmu/ ve devam ettirilmi/tir.
Ö K'lar planl kalk nma yönteminin uyguland 1 ilk y llarda ülkedeki bilgi birikiminin
planlara yans mas nda büyük fayda sa1lam /lard r. Planlama Te/kilat nda bilgi birikiminin
sa1lanmas , uzmanlar n yeti/mesi alan nda katk sa1lam /t r. Zaman içerisinde Ö K'lara kamu
kurum ve kurulu/lar ndan yetkili ve uzman ki/ilerin seçilmesi yerine, kendini yeti/tirmeyi
arzu eden uzman olmayan personel seçilmeye ba/lanm /t r. Böylece Ö K raporlar n n planlara
olan katk s da bu oranda dü/mü/tür.

(49) TOLUNAY, Ö.: Özel htisas Komisyonlar Çal /ma Düzenin Kurulmas , 1981, sh. 1 vd.

(50) Planlama Nedir? Niçin Yap yoruz, Düzeltilmi/ B.5, DPT, Yay n , Ankara, 1973, sh. 24

B. M LL

KOLLOGYUM

Kalk nma planlar haz rland ktan sonra "milli kollogyum" ismi verilen toplant lara
üniversiteler, meslek kurulu/lar , sendika temsilcileri ve yerli ve yabanc uzmanlar n
kat lmas yla, kalk nma planlar n n tart / lmas sa1lanmaktad r. Böylece ekonomik, sosyal ve
kültürel kalk nmay

amaçlayan kalk nma planlar n n toplum taraf ndan tart / larak

geli/tirilmesi sa1lanmaya çal / lmaktad r. Daha sonra gerekli düzenlemelerle koordinasyon
gerçekle/tirilmekte, kalk nma plan n n taslak metni YPK'ya sunulmaktad r. Milli Kollogyum
uygulamas Türk planc l 1 n n demokratik özelli1ini göstermektedir. Son bir kaç plan
haz rl 1 nda bu uygulaman n yap lm yor olmas bir eksiklik olarak nitelendirilebilir.

C. TÜRK YE T CARET ODALARI, SANAY ODALARI VE T CARET
BORSALARI B RL

15.3.1950 tarih ve 7457 say l Resmi Gazetede yay mlanan 5590 say l "Ticaret ve
Sanayi Odalar " "Ticaret Odalar ", "Sanayi Odalar ", "Deniz Ticaret Odalar ", "Ticaret
Borsalar " ve "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar ve Ticaret Borsalar Birli1i"
Kanunu ç kar lm /t r.
Ticaret ve sanayi odalar ve ticaret borsalar birlik /eklinde te/kilatlanm /lard r. Ticaret
Bakanl 1 taraf ndan kurulan Birlik, tüzel ki/ili1e sahiptir. Birlik, kamu kurumu niteli1inde bir
meslek kurulu/udur.

Birlik, odalar n ve borsalar n geli/mesini sa1lamak, odalar ve borsalar aras nda ç kan
uyu/mazl klar gidermek, ticaret ve sanayii ilgilendiren ara/t rmalar yapmak, yabanc benzer
kurulu/larla i/birli1i yapmakla görevlidir (51).

(51) GÖZÜBÜYÜK, A. .: Yönetim Hukuku, Ankara, 1983, sh. 96
Birlik ve odalar kalk nma plan ve y ll k program çal /malar nda bask grubu olarak
be/ y ll k kalk nma plan

ve y ll k programlar konusunda toplant lar ve tart /malar

düzenleyerek etkilemek istemi/lerdir (52). Birlik ve odalar Ö K ve Milli Kollogyum
toplant lar na

temsilcilerini göndermi/lerdir. Ticaret sanayi politikalar n n belirlenmesinde

faydal olacak çok say da eser yay nlam /lard r. Özellikle planl kalk nma yönteminin ilk
uygulama y llar nda büyük katk lar sa1lam /lard r.
Türk planc l 1 n nda kalk nma plan hükümlerinin yol gösterici olmas , Birlik ve
Planlama Te/kilat aras nda iyi bir diyalo1un kurulmas n sa1lam /t r.

D. D

ER ÖZEL FAAL YETLER

Planl döneme girerken, planl kalk nma yöntemi konusunda ara/t rmalar yapmak
üzere " ktisadi ve Sosyal Etüdler Vakf " kurulmu/tur. Uygulanan kalk nma modelleri üzerinde
etkili olmak üzere, d / ülkelerdeki planlama konusundaki uygulamalar , incelemek, planlama
konusundaki yay nlar çevirip yay nlamak üzere faaliyet göstermi/tir. Ayr ca seri konferanslar,
öneri ve de1erlendirme çal /malar yla, planlara gönüllü katk sa1lam /t r.
Planl kalk nma yöntemi konusunda, benzeri dernek ve vak flar yabanc yay nlar
çevirip yay nlam /lard r. Bu kurulu/lar n bir k sm n n çok say da akademik üye sahibi
olmalar , planlarla ilgili bilimsel de1erlendirmeler, öneriler üretilmesini de sa1lam /t r (53).

(52) Kalk nma Plan Hakk nda Özel Sektörün Görü/ ve Dilekleri, Türkiye Ticaret Odalar ,
Sanayi Odalar ve Ticaret Borsalar Birli1i Yay n , Ankara, 1962.
(53) AYTÜR. M.: Milletleraras Geli/me Yar / nda Türkiye, Maliye Bakanl 1 Tetkik Kurulu Yay n ,
Ankara, 1969; ERSOY, A.: ktisadi Müessesele/me Tarihi ktisadi Kalk nman n Tarihi Seyri, AKEVLER
Akdeniz Bilimsel Ara/t rma Merkezi Yay n , zmir 1986.

VII. DAR VE HUKUK YAPIDA YAPILAN VE YAPILAMAYAN
DÜZENLEMELERLE LG L DE ERLEND RME

Türk planc l 1 n n geli/me döneminde (1962-1980) Birinci Be/ Y ll k Kalk nma Plan
(1963-1967), kinci Be/ Y ll k Kalk nma Plan (1968-1972), Üçüncü Be/ Y ll k Kalk nma
Plan (1973-1977) ve Dördüncü Be/ Y ll k Kalk nma Plan (1979-1983) haz rlanm / ve
uygulanm /t r. (Dördüncü Be/ Y ll k Kalk nma Plan n n ilk iki y l geli/me döneminde
uygulanm /t r.) Türk planc l 1 n n geli/me döneminde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda
önemli ba/ar lar sa1lanm /t r.
Planl kalk nma yönteminin uygulanmas ile Devlet te/kilat nda bir tak m de1i/iklikler
yap lmas gerekmi/tir. Planlama Te/kilat n n talebi üzerine Türkiye ve Orta Do1u Amme
daresi Enstitüsü (TODA E) taraf ndan olu/turulan çal /ma gruplar taraf ndan raporlar
düzenlenmi/tir. Bu raporlar n ilki Merkezi Hükümet Ara/t rma Projesi Yönetim Kurulu
Raporu'dur. MEHTAP Raporu olarak isimlendirilmi/tir. MEHTAP Raporu daha sonra yap lan
ara/t rmalara da kaynak ve model olu/turmu/tur. MEHTAP Raporunda planl kalk nma
yöntemine uygun olarak, Devlet te/kilat nda de1i/iklikler yap lmas önerilmi/tir. Raporda
belirtilen de1i/iklikler k smen yerine getirilmekle birlikte, tamam uygulanma imkan
bulamam /t r. Daha sonra ayn konuda dari Reform Dan /ma Kurulu Raporu haz rlanarak
Hükümete sunulmu/tur. Devlet te/kilat nda de1i/iklik yapman n güçlü1ü sebebiyle, bu
raporun da k smen uyguland 1 ifade edilebilir.
Kalk nma planlar

ve y ll k programlar n uygulanmas ndaki ba/ar da, Devlet

te/kilat n n elveri/li bir yap da olmas

önemli bir etkendir. Uygulay c

kurulu/lar n

te/kilatlanmas ndaki eksikler plan uygulamas n do1rudan etkilemektedir. Kalk nma plan n n
haz rlanmas nda da, bu durum önemli bir etken olarak rol oynamaktad r.
Planl döneme geçildi1inde plan uygulamas için gerekli te/kilatlanman n öncelikle ele
al nmas gerekliydi. Merkezi Hükümet ve kamu kurulu/lar n n i/ bölümü, fonksiyon ayr m ve
görev tan mlar n n netle/mesi gerekliydi. Bu düzenlemelere geç ba/lan lm / olmas yan nda,
haz rlanan ara/t rma raporlar nda planlama sürecinin iyi etüd edilmi/ oldu1u ve fonksiyon
ayr mlar n n yerinde yap lm / oldu1unu da söylemek mümkün de1ildir. Örnek olarak
Bakanl klar n APK Kurullar ile DPT'nin planlama fonksiyonlar n n bilimsel bir ayr m
yap lmam /t r. Ancak, eksikliklerine ra1men, idari reform konusunda ara/t rmalar yap lmas
gere1inin kabul edilmi/ olmas Türk kamu idaresi aç s ndan önemli bir konudur. Daha sonraki
y llarda, gerek DPT, gerekse di1er kamu kurulu/lar yla ilgili olarak pek çok düzenlemenin
ara/t rma konusu yap lmadan ki/ilerin görü/leri do1rultusunda oldu bittiyle yap lmas n n
önemli güçlükler do1urdu1u görülmü/tür.
Ayn

/ekilde, DPT'nin te/kilatlanmas nda hukuki yap , kalk nma yakla/ m n n

belirlenmesinin öncesinde ortaya ç km /t r. Kalk nma yakla/ m n n gerektirdi1i düzen
konusunda yeterli çal /ma yap lmam /t r. Ortaya ç kan ihtiyaçlar n her biri için yeni birim
eklemeleriyle DPT te/kilat yap s na eklemeler olmu/, iç koordinasyonun sa1lanmas
güçle/mi/tir.
O güne kadar "Devletçi" anlay /la idare edilmi/ kamu idaresinin, planl dönemle
birlikte resmen "karma ekonomi"ye geçmesi sonucu kamu kurumlar n n da özel sektörle
koordinasyon ve i/birli1i içinde çal /mas ihtiyac ortaya ç km /t r. Ancak, bürokrasi bu
konuda olumlu bir davran / göstermemi/tir. Kamuda plan koordinasyonu amaçl bütün
düzenlemeler, DPT'nin iç düzenlemeleri ve benzerleri hep "Devletçi" gelenekler ithal
ikamesinden karma ekonomi düzenine geçmekte kar/ la/ lan güçlükleri ya/am /lard r.
"Te/vik" ve "Yabanc Sermaye" konular n n durumu bunun iyi bir örne1idir.
Özel sektörün kalk nma plan do1rultusunda te/vik edilmesini düzenleyen, 933 say l
Kanunun önemli maddeleri Anayasa Mahkemesi taraf ndan Anayasaya ayk r bulunarak iptal

edilmi/tir. Daha sonra "Te/vik Kanunu" tasar s haz rland ysa da, kanunla/t r lamam /t r. Bu
alanda elzem olan Te/vik Kanunun ç kar lmas gerekmektedir.
933 say l Kanunla Planlama Te/kilat na ba1lanan "Te/vik ve Uygulama" ile "Yabanc
Sermaye" birimlerinin, Planlama Te/kilat n uygulaman n içine çekmi/tir. Daha sonra
ç kar lan kanuni düzenlemeyle uygulama birimlerinin tekrar ayr lmas n n yerinde oldu1u
dü/ünülmektedir.
Kamu kurum ve kurulu/lar nda planlama ile ilgili olarak kurulan APK Kurullar n n
planlama

fonksiyonu

içerisindeki

görülmektedir. Kalk nma plan

görevlerini

yerine

getirmekten

uzak

bulundu1u

ve y ll k programlar n haz rlanmas , uygulanmas

ve

koordinasyonunda elde edilecek ba/ar bak m ndan bu birimlerin hayati önemi bulunmaktad r.
Bu birimlerde istihdam edilen personele planlama fonksiyonu konusunda gerekli bilgi ve
e1itimin verilmedi1i görülmektedir. Kamu kurum ve kurulu/lar n n planlama birimlerinin
yap s n n, planlama fonksiyonuna uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
91 say l Kanunla ktisadi Planlama, Sosyal Planlama ve Koordinasyon Dairelerinde
devaml

ve geçici Özel

htisas Komisyonlar

(Ö K) kurulmu/tur. Ö K'lar

planlama

fonksiyonu üzerinde olumlu yönde etkili olmu/tur. Planlama ihtiyaçlar na göre olu/turulan
Komisyonlar haz rlad klar raporlar Planlama Te/kilat na sunmu/lard r. Planlama faaliyetleri
s ras nda bu raporlardan faydalan lm /t r. Ö K'lar na kamu kurulu/lar ndan üye yap lan
personelin zaman içerisinde yetkili uzman ki/iler yerine alt ve ast seviyede personel oldu1u,
buna ba1l

olarak haz rlanan önerilerin genel kald 1

ve somut çözümlerin azald 1

görülmü/tür.
Kalk nma planlar

haz rland ktan sonra Planlama Te/kilat

taraf ndan "Milli

Kollogyum" toplant lar düzenlenmi/tir. Böylece kalk nma planlar tart /maya aç larak,
kamuoyunun bilgilendirilmesi sa1lanm /t r. Ancak, haz rlanan son kalk nma planlar nda bu
faaliyetin yap lmamas yla, eksiklik hissedilmektedir.

Kalk nma planlar ve y ll k programlar üzerinde etkili olmak üzere Odalar Birli1i ve
özel kurulu/lar taraf ndan faaliyetlerde bulunulmu/tur. De1i/me döneminde bu konu daha
geni/ olarak i/lenmi/tir. Bu kurulu/lar planlama fikrinin kamuoyunda ve toplumda
yerle/mesinde önemli ölçüde etkili olmu/lard r. Böylece ekonomik, sosyal ve kültürel
kalk nma hamlesinin toplum taraf ndan da desteklenmesi sa1lanmaya çal / lm /t r. Ayr ca,
toplumun çe/itli gruplar n n kalk nma konular ndaki görü/leri kamuoyunun ve toplumun
de1erlendirilmesine sunulmu/tur.
Planl döneme girerken kamu idaresinde yap lmas gerekli düzenlemelerin ço1unda
ba/ar s z kal nm / olmas n , yap labilen düzenlemelerde bilimsel ve kamu yönetimi ilkelerinin
yeterince uygulanamam / olmas na ve kamu idaresinin de1i/meye olan direncine ba1lamak
yanl / olmayacakt r. Bürokrasi, her /art alt nda kendini korumak, yetkileri elinde toplamak,
ba/ka kurulu/larla koordinasyon ve i/birli1inden kaç nmak e1ilimini sürdürmü/tür. Plan
uygulanmas nda olumsuz etki yapan bu durum, giderek daha çok koordinasyon gerektiren
i/lerin ortaya ç kmas yla ilerde daha büyük güçlüklere de yol açabilecek nitelikte
görülmektedir.
Türk planc l 1 n n geli/me döneminin sonuna, kanunlarda ve kamu idarelerinde
gerekli düzenlemelerin ço1unun yap lmadan ula/ ld 1 görülmü/tür. Devletin merkeziyetçi
yap s n korudu1u hatta giderek art rd 1 , müdahalecili1in en son derecesine yükseldi1i
gözlenmi/tir. Bu ortamda, planlaman n rolü, dengeleri ve istikrar koruyacak müdahalenin
çe/idini, ölçülerini ve oranlar n ayarlamaktaki ustal 1 olmu/tur. Bu /artlar alt nda sa1lanan
ekonomik ve sosyal geli/me, hedeflenen oran n alt nda kalmakla birlikte, oldukça iyi bir
düzeyde gerçekle/mi/tir. Mal ve hizmet üretiminde ula/ lan kapasitelere kar/ l k, serbest
piyasa ekonomisinin kurumlar olan piyasalar n ve kurumlar n altyap s n n hemen hemen
olu/mad 1 gözlenmi/tir. Ayr ca, piyasalarda Devlet kararlar a1 rl k ta/ maya devam etmi/tir.
Planl dönemde, serbest piyasaya geçi/e haz rl k olmak üzere yava/ yava/ kurulmas kabul
edilen piyasa kurumlar , geli/me dönemi sonunda kendi ayaklar üzerine kalkamam /lard r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK PLANCILI ININ DE

ME DÖNEM NDE

HUKUK VE DAR YAPISI :1980 SONRASI

I.

ST KRAR PROGRAMI (24 OCAK KARARLARI)

LE BARLAYAN TÜRK

PLANCILITININ HUKUK VE DAR YAPISINDA DET RME SÜREC N N BARLAMASI

A. YEN KALKINMA ANLAYIRI

24 Ocak 1980 tarihinde ekonomide al nan kararlarla " stikrar Program " uygulanmaya
ba/lanm /t r. stikrar program "24 Ocak Kararlar " olarak isimlendirilmi/tir. Dünyada yeniden
kabul edilen "yeni liberalizm" anlay / , ülkemizde 24 Ocak kararlar yla etkili olmu/tur.
hracata dayal bir kalk nma, sanayile/me ve d /a aç lma politikas izlenmi/tir. Serbest piyasa
ekonomisi uygulanarak, Devletin ekonomiye müdahelesi azalt lm /t r. Devletin sahip
bulundu1u kamu iktisadi te/ebbüslerinin (K T) özelle/tirmesi yolu takip edilmi/tir. (1).

(1) KILIÇBAY, A.: Türkiye'de Piyasa Ekonomisi, stanbul 1985, sh. 350 vd.
24 Ocak (1980) stikrar Program nda al nan kararlar /u ana ba/l kl klarla özetlenebilir :

- Ekonomideki özel sektör gücünden en iyi /ekilde faydalan lacakt r.

- Devlet müdahelesi ve bürokratik engeller azalt lacakt r.
- Özel sektörün ekonomik faaliyet alan geni/leyecektir.
- Serbest piyasa ekonomisi kurallar i/letilecektir.
- Kambiyo rejimi kald r lacak, serbestlik getirilecektir.
- D / ticaret konusunda baz kolayl klar ve geni/ serbestlik sa1lanacakt r.
- thalat k s tlamalar kald r lacakt r.
- Tüketici korunacakt r.
- Gelir da1 l m n n düzeltilmesi çal /malar h zland r lacakt r.
- Faiz hadleri enflasyonun üzerinde "net faiz" sa1layacak düzeye getirilecektir.
- Ekonomide k s r ve at l fonlar ve kapasiteler harekete geçirilecektir.
Ekonomik hayat yönlendirmede önemli geli/meler aras nda yer alan II. ktisat
Kongresi, 2 Kas m 1981 tarihinde zmir'de toplanm /t r. II. ktisat Kongresi'nde al nan temel
karar, "serbest piyasa ekonomisi" ve

"d /a aç lma politikas " yönünde ekonominin

/ekillendirilmesidir. Devletin ekonomiye müdahelesinin zaman içerisinde azalt lmas n n
gerekti1i kabul edilmi/, ihracata dönük bir ekonomik politika takip edilerek, ekonominin d /a
aç lmas amaçlanm /t r. Ayr ca, telekomünikasyon alan ndaki eksikliklerin giderilmesi, enerji
darbo1az n n a/ lmas gerekti1i karara ba1lanm /t r.
B. YEN KALKINMA ANLAYIRININ TÜRK PLANCILITININ HUKUK
VE DAR YAPISI ÜZER NDE OLU TURDU U ÇERÇEVE

Türk planc l 1 n n de1i/me döneminin niteli1ini, ithal ikamesi politikalar n n
b rak larak, ihracata dönük politikalarla sanayile/meye geçi/in kabul edilmesi belirlemektedir.
hracata dönük politikalar, d / piyasa /artlar na duyarl davranabilen bir üretim yap s
gerektirmektedir. Bu duyarl l 1 n ileti/im arac

olan fiyatlara Devletçe müdahale

edilmemesini, di1er bir deyi/le fiyatlar n serbest piyasalarda olu/mas n gerektirmektedir. Bu
da, Devletin fiyatlara, kurlara, faizlere müdahalesini ve tekellerin ortadan kald r lmas n
gerektirmektedir. Ayr ca, Devletin malat sanayinden çekilmesi ve özelle/tirilmesi gündeme
getirilmektedir.
Piyasalar ve piyasa kurumlar geli/memi/ bir ekonomide planlamaya dü/en fonksiyon
ve görevler, piyasalara yön verecek kurumlar n olu/mas na destek olmak, yol göstermek,
bürokrasinin gösterece1i direnci olumlu i/birli1ine çevirmek üzere koordinasyon yapmak
olarak belirmektedir. DPT'nin fonksiyonlar ve iç yap s n da bunlara göre düzenlemek
gerekmektedir. DPT asli görevi ile ekonomideki bu düzenlemeleri haz rlama durumunda olan
kurulu/tur. Teknik gerekleri ve fonksiyonlar haz rlayacak bütüncül bir yakla/ mla koordine
edecek daireler yan nda, Mali ve Hukuki Tedbirler Dairesi ve Hukuk Mü/avirli1i kurulmu/
ve çal / r durumda bulunmaktad r. Ancak, h zla al nmak istenen bir tak m hukuki ve idari
kararlar dolay s yla, a/a1 da da görüldü1ü gibi, Ba/bakanl kta yürütülen baz komisyonlarda
DPT yeterince temsil edilmeden yap lan uygulamalara gidilmi/tir.
Serbest piyasa ekonomisine geçi/in gerektirdi1i, piyasalarda te/kilatlanma ve
kurumla/man n da1 n k kald 1 , istikrar sa1lanamad 1 , bütünlü1e ula/ lamad 1 söylenebilir.
Di1er yandan, ekonomide çok ba/l l 1 ortaya ç karan kurum ve komisyonlar
kurulmu/tur. Daha önce DPT

ve YPK'n n yönlendirmesinde yürüyen ekonomide,

koordinasyon sorunlar ortaya ç km /, ve nitekim, bir Ekonomik Koordinasyon Kurulu ile
meseleye çözüm umulmu/tur. Zaman zaman DPT'nin görü/ü d / nda al nan ve tutarl l k
sa1lanmas n güçle/tiren kararlar al nm /t r.

Bu dönemde, DPT'ye yönlendirici, bütünle/tirici, koordine edici rol verilmesi
gerekirken, "ihracata dönük kalk nma politikalar " ile "aç k ekonomi politikalar " birbirine
kar /t r lm / ve liberalizmde (serbest piyasa ekonomisinde) planlamaya yer olup olmad 1
tart / lmaya ba/lanm /t r. Bu tart /malar, yeni kalk nma anlay / n n çerçevesinin çizilmesini
güçle/tirdi1i gibi belirsizli1i artt r c , hukuki ve idari düzenlemelerde da1 n kl 1a yol aç s bir
etki meydana getirmi/tir.
Oysa, "ihracata yönelik kalk nma politikalar a/ama a/ama planlanan, yönlendirilmesi
gerekli politikalar olarak görülmeli idiler. DPT'nin makro seviyeden yönlendirilme tecrübesi,
bütüncül planlama tecrübesi ve koordinasyon yetkileri, yeni kalk nma anlay / n n gerektirdi1i
altyap ve politikalar için elde bulunan önemli katk unsurlar d r.

C. 1990 SONRASI GEL RMELER

Serbest piyasa ekonomisinin uyguland 1 ülkemizde Planlama Te/kilat n n "Devlet
Planlama Te/kilat " ismindeki "Devlet" isminin yumu/at lmas

gerekti1i kamuoyunda

tart / lm /t r. Planlama Te/kilat Kanun tasar s nda isminin "Kalk nma ve Planlama Örgütü",
"Kalk nma ve Planlama Müste/arl 1 ", "Planlama ve Kalk nma Te/kilat " olmas gerekti1i
konusunda görü/ler kamuoyunda öne sürülmü/tür. Ancak yeni Kanun tasar s nda oldu1u gibi,
kamuoyunda da "Devlet Planlama Te/kilat " isminin korunmas uygun görülmü/tür.
Müste/arl 1 n düzenledi1i III. ktisat Kongresi geleneksel olarak zmir'de 5-8 Haziran
1992 tarihleri aras nda yap lm /t r. Be/ ayr çal /ma grubunda sonulan k rksekiz tebli1 ile
Türk ekonomisinin gelece1i ve serbest piyasa ekonomisi tart / lm /t r. Kongrede Devletin
küçültülerek, ekonomiye müdahelesinin azalt lmas , kamu iktisadi kurulu/lar n n tamam n n
özelle/tirilmesi ve kamu aç klar n n azalt lmas , altyap yat r mlar n n yap lmas , ekonominin
d / dünya ekonomileriyle rekabet edebilir yap ya kavu/turulmas vb. hedefler kabul edilmi/tir.
Müste/arl 1 n geleneksel olarak zmir'de 2001 y l nda düzenleyece1i IV. ktisat Kongresi
ekonomik tasarruf nedeniyle Ba/bakanl k Genelgesiyle ertelenmi/tir.

1990'lara gelindi1inde, halen kavram tart /malar ve ihracata dönük politikalar ve aç k
ekonomiye geçi/ için altyap , kurum, kurumla/ma darbo1azlar ndan bahsedilmektedir. malat
sanayiinden Devletin çekilmesinde, yat r mlardan çekilme anlam yla ba/ar l olunmu/tur.
1980'li y llarda bu politikalar n bilimsel olarak geli/tirilmesi ve ara/t rmalara dayal sa1lam
hukuki ve idari gerekçelere kavu/turulmad 1 için halen reform ihtiyac devam etmektedir.
Geçen on y l sonunda tamamlanamam / olan altyap , idarede ve hukuki yap da yetersiz
de1i/meler sonuçta ihracat h z n n kesilmesine, koordinasyonsuzluklara yeni istikrar paketi
taleplerine ortam haz rlamaktad r. Pek çok piyasa kurumu kurumla/amad 1 gibi, özelle/tirme,
özerkle/tirme, AT'ye uyum gibi pek çok konu reform gündemi içindeki yerini korumaktad r.

D. LK DAR DÜZENLEME ÇALIRMALARI

Yeni kalk nma

anlay / n n gerektirdi1i düzenlemeler, sadece var olan idari

kurulu/lar n temel görevlerini düzenleyen kanunlar na ek tüzük ve yönetmeliklerle
halledilecek küçük boyutlarda de1i/iklerden ibaret de1ildir. dari yap de1i/iklikleri, kanun
de1i/ikliklerini ve yeni kanunlar ç kar lmas n

gerektiriyordu. Yeni kanunlarla, yeni

fonksiyonlar ve yeni kurumlar gerekiyordu. Bunlar n yöntemine uygun olarak hemen ortaya
konabilmesi için, ithal ikamesi döneminde ba/lam / ara/t rma ve haz rl k çal /malar na ihtiyaç
vard . Ancak, ihracata dönük kalk nma politikalar karar al n ncaya kadar böyle bir alternatif
haz rl 1 yap lmam / oldu1undan, güç durumda kal nm /t r. Pek çok ki/i, ara/t rmas z da bunu
a/abiliriz, görü/üne kap lm /t r. dari ve hukuki kararlar alacak acele komisyonlar kurulmu/
ve baz düzenlemelere gidilmi/tir. Bu bölümün devam nda incelendi1inde görülece1i üzere,
böylece idari ve hukuki yap da istikrars z, çalkant l ve bir ölçüde de güvensiz uygulamalar
dönemine girilmi/tir.
1. 1981 Y l nda Ba/bakanl k Bünyesinde Kurulan Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi
Komisyonu Çal /malar

1981 y l nda Ba/bakanl k bünyesinde kurulan Kamu Yönetiminde Yeniden Düzenlenmesi Komisyonu,
12 Eylül 1980 sonras n n bir uygulamas olarak görülmü/tür. Gerek Milli Güvenlik Konseyinde kurulan yeniden
düzenleme komisyonlar , gerekse Ba/bakanl k bünyesinde kurulan Komisyon idarede te/kilat yap lar nda
meydana gelen farkl la/malar gidermek ve i/lemlerde standartla/may sa1lamak yönünde çal /m /lard r. Yeni
fonksiyon ve te/kilatlanmalar için haz rl klar yap lm /, bunlar n bir k sm Anayasada yer alm /t r. Ancak,
ekonomik kurulu/larla ilgili düzenlemelerin ayr ca yap ld 1 görülmü/tür. stikrar tedbirleri kararnameleri
paketide bu s rada yürümeye devam etmi/tir. Komisyon çal /malar sonunda 1982 y l nda TODA E taraf ndan
yay nlanan Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi Raporu haz rlanm /t r. Bu Rapor do1rultusunda bir tak m
düzenlemeler yap lm /t r.

2. 1984 Y6l6nda Kurulan Ba<bakanl6k darenin Yeniden Düzenlenmesi
Komisyonu Çal6<malar6

Kalk nmada ihracata yönelik politikalar da gözönünde tutan 1984 darenin Yeniden
Düzenlenmesi Komisyonu Ba/bakanl kta yine ayn

yöntemlerle kurulmu/tur.

stikrar

tedbirlerinin gerektirdi1i bir çok düzenlemeyi (Türk Paras n Koruma Kanunu De1i/ikli1i vb.)
h zla yapan Komisyon, idari ve hukuki düzenleme amac yla yine h zla kararlar alm /t r. (2).
DPT'nin yap s ve HDTM'nin yap s bu dönemde çok s k de1i/mi/tir. (1994 y l nda 4059
say l Kanunla yap lan düzenleme ile HDTM, HM ve DTM olarak ikiye ayr lm /t r.) Bu
komisyon bir süre sonra da1 lm /t r.

(2) stikrar Tedbirleri ile ilgili olarak al nan kararlar DPT taraf ndan "Ekonomik stikrar
Tedbirleri" serisi olarak ciltler halinde yay mlanm /t r. bk.: Ekonomik stikrar Tedbirleri,
C.I,II,III,IV,V,VI, DPT Yay n , Ankara 1985.
II. 1982 ANAYASASI LE PLANLAMADA KURULAN HUKUK
VE

DAR YAPI

1982 Anayasas , 1961 Anayasas ile benimsenen planl kalk nma yöntemini devam
ettirmi/tir. 1982 Anayasas "Mali ve Ekonomik Hükümler"i düzenleyen dördüncü k s m ikinci

bölümünde "Ekonomik Hükümler" bölümünde, 166. maddesiyle planlamay düzenlemi/tir.
1982 Anayasas n n 166. maddesi:
"I.

Planlama

Madde 166- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmay , özellikle sanayiin ve tar m n
yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde h zl geli/mesini, ülke kaynaklar n n döküm ve
de1erlendirmesini yaparak verimli /ekilde kullan lmas n planlamak, bu amaçla gerekli
te/kilat kurmak Devletin görevidir.
Planda milli tasarrufu ve üretimi art r c , fiyatlarda istikrar ve d / ödemelerde dengeyi
sa1lay c , yat r m ve istihdam geli/tirici tedbirler öngörülür; yat r mlarda toplum yararlar ve
gerekleri gözetilir; kaynaklar n verimli /ekilde kullan lmas hedef al n r. Kalk nma giri/imleri,
bu plana göre gerçekle/tirilir.
Kalk nma

Planlar n n

haz rlanmas na,

Türkiye

Büyük

Millet

Meclisince

onaylanmas na, uygulanmas na, de1i/tirilmesine ve bütünlü1ünü bozacak de1i/ikliklerin
önlenmesine ili/kin usul ve esaslar kanunla düzenlenir (3)."

(3) GÜNDAY, M.: dari Yarg Mevzuat ve lgili Mevzuat, En Son De1i/iklikleri ile
(Notlu), Ankara 1984, sh. 166 vd.

A. 166. MADDEN N HAZIRLIK ARAMASI

Dan /ma Meclisi Görü/meleri:

Anayasa Komisyonu taraf ndan haz rlanan Anayasa tasar s üzerinde Dan /ma Meclisi
Genel Kurulunda iki görü/me yap lm /t r.
Planlamaya ait düzenleme Anayasa tasar s nda Dan /ma Meclisi birinci görü/mesinde
160. maddede düzenlenmi/tir (4). Dan /ma Meclisindeki ikinci görü/mede planlama 181.
madde de düzenlenmi/tir (5).
Planl

kalk nma yönteminin Anayasa taraf ndan kabul edilip, 1961 Anayasas

düzenlemesini devam ettirmesinin yerinde oldu1u ortak görü/ olarak belirtilmi/tir (6).
Ülkemizde özgür demokratik sistem içerisinde kalk nman n planla gerçekle/tirildi1i
vurgulanm /t r. Ekonomide, kamu kesimi ile özel te/ebbüs yanyana faaliyet göstermi/tir.
Demokratik

planl

kalk nma

ile

halk n

ihtiyaçlar ,

e1ilimleri

planda

gözönünde

bulundurulmakta, yasama meclisi taraf ndan onaylanmaktad r. Türkiye'de otoriter ülkelerdeki
planlama yöntemi kabul edilmemi/tir. Özgürlük düzeni içerisinde kamu kesimi için emredici,

(4) Dan /ma Meclisi Tutanak Der., 1982, C.IX, Birle/im: 146, Oturum:1, 8.9.1982, sh.753.
(5) Dan /ma Meclisi Tutanak Der., 1982, C.IX, Birle/im: 156, Oturum:1, 23.9.1982, sh.817
(6) Dan /ma Meclisi Tutanak Der., 1982, C.X, Birle/im: 151, Oturum:1, 8.1982, sh.757.

zorunlu, özel sektör için yol gösterici, ayd nlat c nitelikte bir plan söz konusudur. Anayasa tasar s nda yer alan
ve Dan /ma Meclisince kabul edilen son f krada: Kalk nma planlar , kamu kesimi için emredici, özel kesim için
yol gösterici ve özendiricidir." hükmüne yer verilmi/tir (7).

Devlet Planlama Te/kilat n n, planl dönem uygulamas nda, uygulay c fonksiyon
kazanma e1ilimi oldu1u, bunun do1ru olmad 1 belirtilmi/tir. Planlaman n dan /ma niteli1ine
uygun olarak görevlerini yerine getirmesi gerekti1i vurgulanm /t r (8). Ayr ca, verilen
Anayasa de1i/iklik teklifi ile Planlamaya uygulay c nitelikte görev verilmemesi gerekti1i
önerildiyse de Dan /ma Meclisince kabul edilmemi/tir (9).
Anayasa tasar s nda "Devlet Planlama Te/kilat "n n ismine yer verilmemi/tir.
Görü/melerde bu ele/tiri konusu yap lm /t r. Planlamay düzenleyen maddenin de1i/tirilmesi
için verilen de1i/iklik önergelerinin ço1unda "Devlet Planlama Te/kilat " ismine yer verilmesi
teklif edilmi/tir. Ancak, bu de1i/iklik teklifleri kabul edilmemi/, Te/kilat n ismine Anayasa
hükmü içerisinde yer verilmemi/tir.

Milli Güvenlik Konseyindeki Görü/meler:

Milli Güvenlik Konseyinde (MGK) planlamaya ili/kin Anayasa maddesi görü/ülmü/,
madde numaras de1i/tirilerek, 166. madde olarak düzenlenmi/tir (10).

(7) Dan /ma Meclisi Tutanak Der., 1982, C.X, Birle/im: 151, Oturum:1, 15.9.1982, sh.387.
(8) Dan /ma Meclisi Tutanak Der., 1982, C.IX, Birle/im: 146, Oturum:1, 8.9.1982, sh.765.
(9) Dan /ma Meclisi Tutanak Der., 1982, C.IX, Birle/im: 146, Oturum:1, 8.9.1982, sh.764.
(10) Milli Güvenlik Konseyi Tutanak Der., 1982, C.VII, Birle/im: 118, Oturum:3,
18.10.1982, sh.401.

MGK. daki görü/melerde planlamaya ili/kin maddenin son f kras : "Kalk nma Planlar
kamu kesimi için emredici, özel kesim için yol gösterici ve özendiricidir." hükmünü,
"Yap lm / bulunan düzenleme kar/ s nda kanun koyucu taraf ndan bütün yönleri ile
de1erlendirilmesi gereken bir konuyu içeren son f kra, metinden ç kar lm /t r." gerekçesiyle
madde kapsam d / nda b rak lm /t r (11).

B. 166. MADDEN N DETERLEND RMES

1982 Anayasas , 1961 Anayas ndaki düzenlemeyi esas olarak korumu/tur. Ancak 1982
Anayasas n n 166. maddesi, 1961 Anayas n n 129. ve 41. maddelerindeki düzenlemeyi daha
geni/ bir tan m içerisinde düzenlemi/tir (12).
Ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nman n kalk nma plan ile gerçekle/tirilece1i kabul
edilmi/ ve planlama Devlete görev olarak verilmi/tir.

Planlar n, ülke kaynaklar n n de1erlendirilip verimli kullanmalar n sa1layacak, ülke bütününde
ekonominin dengeli ve uyumlu geli/mesini sa1layacak /ekilde yap laca1 belirtilmi/tir. Planlar n haz rlanmas nda
ulusal tasarrufu art r c , yat r m , istihdam geli/tirici ve yat r mlar kamu yarar na yöneltecek tedbirlerin
al nmas na öncelik verilece1i aç kl kla ifade edilmi/tir.

Kalk nma planlar n n haz rlanmas yasama organ nca onaylanmas ve uygulanmas na
ait esaslar, de1i/tirilmesi ve bütünlü1ünü bozacak de1i/ikliklerin önlenmesi ç kar lacak
kanunla düzenlenecektir. Anayasa bu konuda kanun koyucuyu ba1layacak hükümlerden
kaç nm /t r.

(11) Türkiye Cumhuriyeti Anayasas Komisyon Raporlar ve Madde Gerekçeleri:, sh.244.
(12) ÖZBUDUN, E: Türk Anayasa Hukuku, Ankara 1986, sh.109.

166. maddede planl kalk nma yöntemi Anayasa güvencesinde tutulmu/tur. Planlar
haz rlayacak te/kilat n Devlet taraf ndan kurulaca1 hükme ba1lanm /t r. Halbuki "Devlet
Planlama Te/kilat " vard r ve kurulu/ kanunu yürürlüktedir. Anayasaya göre planlar
haz rlayacak Te/kilat kurmak Devletin görevidir. Ancak bünyesinde Planlama Te/kilat n n
ismine yer vermemi/tir. Planlama Te/kilat Anayasa kurulu/u olma özelli1ini kaybetmi/tir.
Dan /tay, Yarg tay, Anayasa Mahkemesi, Devlet Denetleme Kurulu v.b. Anayasa
kurulu/lar n n faydaland 1

korumadan, Planlama Te/kilat

yararlanamayacakt r. Bu

düzenlemenin yerinde olmad 1 sonucuna ula/ lm /t r. Planlar haz rlayan Devlet Planlama
Te/kilat n n Anayasa kurulu/u olmas gerekti1i dü/ünülmektedir. Böylece Planlama Te/kilat
Anayasa kurulu/u olman n getirdi1i hukuki güvencelerden yararlanm / olacakt r.

III. DEVLET PLANLAMA TERK LATININ YEN DEN YAPILANMASI

A. 91 SAYILI KANUNDA DET R KL K YAPAN 44 SAYILI KHK.

1980 sonras planlama anlay / ndaki hukuki ve idari de1i/ikliklerin (223 say l KHK,
3067 say l Kanun v.s.) öncüsü, 31 A1ustos 1982 tarih ve 17798 say l Resmi Gazetede
yay mlanan 44 say l 30.9.1960 tarihli ve 91 say l Devlet Planlama Te/kilat n n Kurulmas
Hakk nda Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin De1i/tirilmesine li/kin Kanun Hükmünde
Kararname ile Ba/bakan n Planlama Te/kilat n n idaresi ile ilgili yetkisini (91 say l Kanun
Hükmüne göre Ba/bakan Yard mc s eliyle kullan rken) yap lan de1i/iklikle bu yetkisini
Devlet Bakan -Ba/bakan Yard mc s veya Devlet Bakan arac l 1 yla kullanabilece1i hükmü
getirilmi/tir.
Bu düzenleme ile Ba/bakan Planlama Te/kilat n n idaresiyle ilgili yetkilerini herhangi
bir Devlet Bakan arac l 1 yla da kullanabilecektir. Uygulama da ayn /ekilde geli/mi/tir.
Planlama Te/kilat na ait yetkilerini Ba/bakan, Devlet Bakan eliyle kullan r olmu/tur.

Ba/bakan n, Planlaman n idaresine ili/kin yetkilerini yanl zca Devlet Bakan Ba/bakan Yard mc s

eliyle kullan lmas yerinde olacakt r. Ancak, Ba/bakan n Planlamaya

ili/kin yetkisini Devlet Bakan eliyle kulland 1 takdirde; Ba/bakan n Devlet Planlama
Te/kilat na ait yetkilerini kullanacak Devlet Bakan n n herhangi bir Devlet Bakan olmay p,
ekonomiden sorumlu Devlet Bakan olmas gerekmektedir.

B. 223 SAYILI KHK

18 Haziran 1984 tarih ve 18435 say l Resmi Gazetede yay mlanan 223 say l Devlet
Planlama Te/kilat Kurulu/ ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname ile
Planlama Te/kilat n n görevleri, yap s ve kalk nma plan ve y ll k programlar n haz rlanmas
yeniden düzenleme konusu yap lm /t r.
223 say l

KHK ile Ba/bakana ba1l , Devlet Planlama Te/kilat kurulmu/tur.

Ba/bakan, Planlaman n idaresi ile ilgili yetkilerini gerekli gördü1ü takdirde Devlet Bakan Ba/bakan Yard mc s vas tas yla kullan r. Bu düzenleme ile 91 say l Kanunun eski sistemine
yeniden dönülmü/tür. Bu düzenleme hukuki bak mdan ve Planlaman n niteli1i ile fonksiyonu
bak m ndan yerinde bulunmaktad r.
31 Aral k 1987 tarih ve 19681 say l Resmi Gazetede yay mlanan 304 say l Devlet
Planlama Te/kilat Kurulu/ ve Görevleri Hakk nda 223 say l Kanun Hükmünde Kararnamede
De1i/iklik Yap lmas na Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Ba/bakan n Planlama
Te/kilat n n idaresi ile ilgili yetkisinin kullan lmas ile Yüksek Planlama Kurulunun yap s ve
görevleri yeniden düzenlenmi/tir.
304 say l KHK. ile Ba/bakan Planlama Te/kilat n n idaresi ile ilgili yetkisini gerekli
gördü1ünde Devlet Bakan vas tas yla kullanabilece1ini hükme ba1lam /t r. Bu düzenleme ile
Ba/bakan herhangi bir Devlet Bakan na Planlaman n idaresi ile ilgili yetkilerini
devredebilece1i hükme ba1lanm /t r. Ba/bakan n Planlama Te/kilat n n idaresi ile ilgili

223 say6l6 KHK ile olu<turulan Devlet Planlama Te<iklat6 Te<kilat emas6 :
DEVLET PLANLAMA TERK LATI MERKEZ TERK LATI
Müste/ar

Müste/ar Yrd.

Ana Hizmet Birimleri

--------

-------------

--------------------

Müste/ar

Müste/ar Yrd.

1. ktisadi Planlama B/k.

Müste/ar Yrd.

2. Sosyal Planlama B/k.

Müste/ar Yrd.

3. Koordinasyon B/k.
4. Kalk nmada Öncelikli
Yöreler Ba/kanl 1
5. Avrupa Ekonomik Top.
Ba/kanl 1
6. Te/vik ve Uygulama
Ba/kanl 1
7. Yabanc Sermaye B/k.
8. Serbest Böl. B/k.

Dan /ma Birimleri

Yard mc Birimler

-----------------

-----------------

1. Hukuk Mü/avirli1i

1. Genel Sekreterlik

2. Planlama Mü/avirli1i

2. Personel Daire B/k.
3. dari ve Mali /.Dai.B/k.
4. Yay n ve Temsil Dai.B/k.
5. Savunma Uzmanl 1

yetkisini kimin arac l 1 yla kullanabilece1i, planlama fonkiyonunun yerine getirilmesi ile çok
yak ndan ilgili bulunmaktad r. Eski düzenleme daha do1ru bulunmaktad r.

1. Görevleri

223 say l KHK ile Planlama Te/kilat n n görevleri 91 say l Kanundaki düzenlemeye
paralel olarak düzenlenmi/tir. Memleketin do1al, insan ve ekonomik her türlü kaynaklar n
belirleyerek, ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmada hedeflerin tespitinde, Hükümete yüksek
düzeyde dan /manl k yapmak, Bakanl klara ve kamu kurulu/lar na ekonomik dan /manl k
yapmak, Bakanlar Kurulunun tespit etti1i hedefleri gerçekle/tirecek kalk nma plan ve y ll k
programlar haz rlamak, kalk nma plan ve y ll k programlar n uygulamas nda görü/ ve
tedbirler haz rlamak, uygulaman n takibi ve koordinasyonunu yap p, gerekli hallerde plan ve
programlarda usulüne uygun de1i/iklikler yapmak, özel sektörün ve yabanc sermayenin
(Yabanc Sermaye 223 KHK. ile eklenmi/tir.) kalk nma plan ve y ll k programlara göre
yönlendirmesi için te/vik tedbirlerini haz rlamak ve uygulamay takip etmek görevleri yan na
kalk nmada öncelikli yörelerin h zl kalk nmas için teklif ve tedbirler haz rlamak ve
uygulamay takip ve koordine etmek ile kalk nma plan ve y ll k programlara uygun olarak
uluslararas ekonomik kurulu/larla temas ve görü/melerde bulunmakla görevlendirilmi/tir.

2. Te<kilat Yap6s6ndaki DeEi<iklikler

Devlet Planlama Te/kilat "Yüksek Planlama Kurulu" ve "Müste/arl k Te/kilat ndan"
olu/maktad r.
Yüksek Planlama Kurulu, ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nman n planlanmas nda
ve politika ve hedeflerin tespitinde Bakanlar Kuruluna yard mc olmak ve haz rlanan

kalk nma plan ve y ll k programlar n Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce hedeflere
uygunluk ve yeterlik bak m ndan incelemekle görevlidir.
223 say l KHK ile Yüksek Planlama Kurulundaki ktisadi Planlama, Sosyal Planlama
ve Koordinasyon Dairesi Ba/kanlar n n üyelikleri kald r lm /t r.
223 say l KHK de de1i/iklik yapan 304 say l KHK ile Yüksek Planlama Kurulu
yeniden düzenlenmi/tir. Yüksek Planlama Kurulunun üyeleri aras nda yer alan Planlama
Müste/ar n n da üyeli1i kald r lm /t r. Teknik üyelerin üyeliklerinin kald r lmas yerinde
bulunmamaktad r. Kurul Bakanlardan olu/an siyasi bir yap ya kavu/turulmu/tur. Kalk nma
Plan

ve Y ll k Programlar n görü/üldü1ü Kurulda planlama uzmanlar n n üyelikleri

kald r lm /t r. Kalk nma plan ve y ll k program görü/ecek Kurulda teknik birimin üye
olarak bulunmamas . kalk nma plan ve y ll k progamlar n görü/ülece1i kurulda eksiklik
meydana gelecektir. Teknik yönü ortadan kalkmaktad r.
304 say l KHK ile Yüksek Planlama Kurulunun 223 say l KHK ile belirtilen
görevleri yan na ekonomi konusunda yüksek düzeyde karar al nmas na ili/kin /u görevler
verilmi/tir: thalat ve hracat rejimlerinin düzenlenmesine ili/kin esaslar tespit etmek ve d /
ekonomik ili/kilerin koordinasyonunu sa1lamak, 2983 say l Kanunun 10. maddesi ve di1er
kanunlarla Toplu Konut ve Kamu Ortakl 1 Kuruluna verilmi/ görevleri, Kanunlarla verilen
görevleri ve Bakanlar Kurulunca görü/ülmesi istenen konulardaki görevleri yerine getirir.
Yüksek Planlama Kurulu günlük ekonomik konularda karar almada yetkili hale
gelmi/tir. Ekonomik alanda yer alan koordinasyon eksikli1ini kapatma görevini üstlenmi/tir.
Ekonomik /ler Yüksek Koordinasyon Kurulu ile Toplu Konut ve Kamu

Ortakl 1 Kurulu

kald r lm / ve görevleri Kurula verilmi/tir.
Müste/arl k Te/kilat , ana hizmet birimleri, dan /ma birimleri ve yard mc birimler ve
yurtd / te/kilat ndan olu/maktad r.

Müste/arl k Te/kilat n n ba/ nda Planlama Müste/ar bulunur. 223 say l KHK ile
Planlama Müste/ar na ana hizmet birimlerinin idaresinde yard mc olmak üzere üç Müste/ar
Yard mc s

görevlendirilmi/tir.

(91

say l

Kanunda

üç

Müste/ar

Yard mc s

bulunmamaktayd .)
Müste/arl 1 n üç ana hizmet birimi olan ktisadi Planlama Ba/kanl 1 , Sosyal Planlama
Ba/kanl 1 ve Koordinasyon Ba/kanl klar yan na Kalk nmada Öncelikli Yöreler Ba/kanl 1 ,
Avrupa Ekonomik Toplulu1u Ba/kanl 1 ve uygulay c birimler olan Te/vik ve Uygulama
Ba/kanl 1 , Yabanc Sermaye Ba/kanl 1 , Serbest Bölgeler Ba/kanl 1 ilave edilmi/tir.
Müste/arl 1 n ana hizmet birimlerindeki art / ortadad r.
Ana hizmet birimleri Ba/kanl k /eklinde düzenlenmi/tir. 91 say l Kanunla Rube
Müdürlü1ü olan birimler, 223 say l KHK ile Daire Ba/kanl 1 haline getirilmi/tir.
ktisadi Planlama, Sosyal Planlama, ekonomik ve sosyal kalk nman n sa1lanmas için
plan ve y ll k programlar haz rlamakla görevlidir. Koordinasyon Ba/kanl 1 , esas olarak plan
ve y ll k programlar n uygulanmas nda koordinasyonu sa1lamakla görevlidir.

3. Yeni Birimler

Kalk nmada Öncelikli Yöreler Ba/kanl 1 , bölgesel kalk nma esas olarak, kalk nmada
öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlar n tespit etmede, bölgeye yap lacak yat r mlar n seçiminde
görü/ vermek ve çal /malar yapmakla görevlidir. Bölgesel kalk nmayla ilgili bir birimdir.
Avrupa Ekonomik Toplulu1u Ba/kanl 1 , AET ile ili/kilerin, ülke ekonomisine faydal
düzenli, etkili /ekilde yürütülmesi için çal /malar yapmak, hedef ve politikalar n tespitine
yard mc olmak ve ilgili kurulu/lar aras nda koordinasyonu sa1lamakla görevlidir. AET ye
üyelik ba/ vurusu çerçevesinde bu birim Planlamaya eklenmi/tir.

Bu iki birim d / nda Te/vik ve Uygulama Ba/kanl 1 , Yabanc Sermaye Ba/kanl 1 ve
Serbest Bölgeler Ba/kanl 1 uygulay c birim olarak Planlama Te/kilat na eklenmi/tir.
Te/vik ve Uygulama Ba/kanl 1 , kalk nma planlar ve y ll k programlara uygun olarak
özel sektörün te/vik edilmesiyle görevlidir.
Yabanc Sermaye Ba/kanl 1 , yabanc sermaye mevzuat na göre ülkemizde yap lacak
yat r mlar n gerçekle/tirilmesiyle görevlidir.
Serbest Bölgeler Ba/kanl 1 , kalk nma plan ve y ll k programlar çerçevesinde, serbest
bölgeler mevzuat hükümleri do1rultusunda serbest bölgelerin olu/turulmas yla görevlidir.
Bu üç birim kalk nma plan ve y ll k programlar çerçevesinde görevlerini yerine
getirmektedirler. Ancak uygulay c birimlerdir. Tek tek /irketlere te/vik sistemi çerçevesinde
ve Serbest Bölgeler mevzuat

çerçevesinde te/vikler uygulanmaktad r. Giri/imcilerin

ba/vurular de1erlendirilip, te/vik belgesi verilip, te/vik belgesi ile ilgili faaliyetleri, i/lemleri
izlenmektedir. Bu üç birimle Planlama Te/kilat uygulay c bir birim haline getirilmi/tir.
Planlaman n dan /ma birimi olma özelli1ine uygun bulunmamaktad r.
223 say l KHK ile ana hizmet birimlerinde gerekli hallerde devaml ve geçici özel
ihtisas komisyonlar n n kurulma sistemi devam ettirilmi/tir.

4. Dan6<ma Birimleri

Müste/arl k Dan /ma Birimleri 223 say l KHK ile kurulmu/tur. Dan /ma Birimleri
Hukuk Mü/avirli1i ve Planlama Mü/avirleridir.
Hukuk Mü/avirli1i, Müste/ar ve Müste/ar Yard mc lar nca sorulan hukuki konularla
ilgili görü/ bildirmek, Müste/arl 1 n menfaatlerini koruyucu, anla/mazl klar önleyici hukuki

tedbirleri zaman nda almak, anla/ma ve sözle/melerin hukuka uygun olmas n sa1lamak,
Te/kilata kar/ aç lacak davalarda Müste/arl 1 temsil etmekle görevlendirilmi/tir.
Planlama Mü/avirli1i, Te/kilatta özel önem ta/ yan konularda Müste/ara yard mc
olmak üzere görevlendirilmi/tir.

5. Yard6mc6 Birimler

Mü/te/arl 1 n yard mc birimleri, ba/ nda Genel Sekreterin bulundu1u, dari ve Mali
/ler Dairesi Ba/kanl 1 , Personel Dairesi Ba/kanl 1 , Yay n ve Temsil Dairesi Ba/kanl 1 ve
Savunma Uzmanl 1 ndan olu/turulmu/tur.
223 say l KHK ile Planlama Te/kilat görevi ile ilgili olarak uluslararas ekonomik
kurulu/lar ile ekonomik aç dan önemli merkezlerde daimi temsilcilikler açm /t r. Planlaman n
"Yurtd / Te/kilat " kurulmu/tur.
223 say l KHK ile Planlama Te/kilat 91 say l Kanunla kar/ la/t r lmayacak kadar
büyümü/tür. Planlama Müste/ar , üç Müste/ar Yard mc s , bir Genel Sekreter, sekiz
Ba/kanl k ve Daire Ba/kanlar ndan olu/an bir Planlama Te/kilat kar/ m zdad r.
223 say l KHK ile 91 say l Kanuna paralel olarak plan ve programlar n haz rlanmas
ve çe/itli hükümlerde düzenlemeler yap lm /t r.

6. Personel

223 say l KHK ile, "Uzman" ve "Uzman Yard mc s " kurumu temeli korunmu/tur.
Planlama hizmeti esas olarak uzmanlar taraf ndan yürütülecektir. Kadro kar/ l 1 sözle/meli
personel çal /t r lmas esas devam ettirilmi/tir. Böylece 657 say l Kanuna tabi olmaks z n
ücret verilmesi imkan

devam ettirilmi/tir. Sözle/me ücretleri Bakanlar Kurulunca

belirlenecektir.
223 say l KHK ile, 91 say l Kanunda bulunmayan uzman yard mc l 1 na ve
uzmanl 1a atanman n esaslar tespit edilmi/tir. Yap lacak uzmanl k yeterlilik imtihan
ç kar lan yönetmelikle tespit edilmi/tir.
223 say l KHK.'nin 43. maddesi ile kamu kurum ve kurulu/lar nda kadrolar b rak l p,
ücretsiz izinli personelin, Planlamada sözle/me ile çal /t r lmas devam ettirilmi/tir. Planlama
Te/kilat n n ilgili kamu kurum ve kurulu/lar ndan bu konudaki personel talepleri öncelikle
ilgili birimlerince sonuçland r lm /t r.
223 say l KHK nin 44. maddesi ile üniversite ö1retim elemanlar n n görevlendirilmesi
devam ettirilmi/tir.

C. 3701 SAYILI KANUN
1. Haz6rl6k A<amas6

3701 say l Kanun tasar s , Plan ve Bütçe Komisyonunda görü/ülmü/, Komisyonda
rapor haz rlanm / ve de1i/iklikler yap lm /t r (13).

(13) TBMM. Tutanak Der., 1991, C.LVI, Dönemi: 18, Birle/im:73, 24.1.1991, sh. 41 vd.

223 say l KHK'de dünya ve ülkemiz ekonomisinde meydana gelen geli/meler, serbest piyasa
ekonomisine geçi/ ve ortaya ç kabilecek tercihler sonucunda bu konuda yeni düzenlemeler yap lmas n n gerekli
görüldü1ü belirtilmi/tir (14). Kanun tasar s nda, yap lan de1i/iklikler aç klanarak, Komisyonda kabul edilen
metin sunulmu/tur. Komisyon raporuna kar/ oy yaz s ve muhalefet /erhi verilmi/tir (15). Meclis Görü/meleri
incelenirken ifade edilecektir.

Kanun tasar s Meclis Ba/kanl 1 ndan Komisyon raporuyla birlikte, Meclis Genel
Kuruluna sevk edilmi/tir. Görü/melerde savunulan görü/ler a/a1 da özetlenmi/tir.
Kanun tasar s yla, planlama anlay / nda 1980 sonras meydana gelen de1i/menin
ifadesini buldu1u belirtilmi/tir. Te/kilat n a/ r derecede büyümekle birlikte, planlamaya
verilen önemin azald 1 belirtilmi/tir (16).
Yüksek Planlama Kurulunda Planlama Müste/ar ve ana hizmet birimlerinin Ba/kanlar n n üyeliklerinin
Kanun tasar s nda yer verilmemi/ olmas ele/tirilmi/tir. Komisyon raporuna verilen kar/ oy ve muhalefet
/erhinde bu hususlar belirtilmi/tir (17). Planlama Te/kilat n n Yüksek Planlama Kurulunun sekreteryas görevini
yapan kurulu/ konumuna dü/ürüldü1ü belirtilmi/tir. Kurulda Planlama Müste/ar ve Ba/kanlar n üyeli1inin
bulunmamas yla, siyasi otorite ve Planlama bürokrasisi aras nda ba1lant n n kopmakta oldu1u ve Planlaman n
teknik etkinli1inin zay flad 1 belirtilmi/tir (18).

(14) TBMM. Tutanak Der., 1991, C.LXI, Dönemi: 18,
Birle/im:73, 24.1.1991, S. Say s : 503, sh. 1 vd.
(15) TBMM. Tutanak Der., 1991, C.LXI, Dönemi: 18,
Birle/im:73, 24.1.1991, sh. 37 vd.
(16) TBMM. Tutanak Der., 1991, C.LVI, Dönemi: 18,
Birle/im:73, Oturum: 1, 24.1.1991, sh. 32.

(17) TBMM. Tutanak Der.,1991, C.LVI, Birle/im:73,
Oturum: 1, 24.1.1991, S. Say s :503, sh. 37, vd.

(18) TBMM. Tutanak Der., 1991, C.LVI, Birle/im:73, Oturum: 1,
24.1.1991, sh. 29.

Bu konudaki kanun tasar s nda yer alan eksikli1in Meclis görü/melerinde f rsat varken
düzeltilmesi gerekti1i belirtilmi/tir (19).
Planlaman n, Devlet

statistik Enstitüsü ba/ta olmak üzere, kamu kurum ve

kurulu/lar yla yak n bir i/birli1i halinde bulunmas gerekti1i belirtilmi/tir (20).
Bugün ekonomiyle ilgili çok say da kurum ve kurulu/ bulunmaktad r. Planlama
Te/kilat yan nda Merkez Bankas , Hazine ve D /ticaret Müste/arl 1 , Devlet statistik
Enstitüsü bulunmaktad r. Ayr ca kamu bankalar da vard r. Bu kurulu/lar aras ndaki ili/kiler
yetersiz bulunmaktad r (21). Ekonomideki etkili kurulu/lar aras nda yeterince bir e/güdüm
sa1lanamamaktad r. Bu kurulu/lar aras nda i/birli1inin sa1lanmas elzemdir. Bu kurulu/lar n
öncelikle ayn Devlet Bakanl 1 na ba1l bulunmas gerekti1i belirtilmi/tir. Her bir kurulu/un
her konuyu kendi do1rultusunda inceleyip, sonuçlar ç karmas ele/tiri konusu yap lm /t r.
Ayr ca, Planlama Te/kilat taraf ndan her y l y ll k program yap ld 1 , ancak Hazine, Merkez
Bankas ve Maliye Bakanl 1 n n bunu ciddiye almad 1 ve planlama uzmanlar n n göz nuru
ile haz rlanan y ll k programlar n raflara kald r ld 1 belirtilmi/tir. (22). Bunun yanl / oldu1u
ortadad r. Bu ekonomideki çok ba/l l ktan ve i/birli1indeki yetersizliklerden kaynaklanmaktad r. Ekonomik kurulu/lardan Maliye Bakanl 1 ndan Hazinenin ayr ld 1 , böylece Maliye
Bakanl 1 n n sadece vergileri toplar hale getirildi1i de belirtilmi/tir (23). Buna ek olarak
HDTM'na DPT'den

ayr lan (a/a1 da görece1imiz gibi) uygulay c birimler ba1lanm / ve

HDTM (Bu gün HM ve DTM ) bir Hizmet Bakanl 1 büyüklü1üne ula/t r lm /t r.

(19) TBMM. Tutanak Der., 1991, C.LVII, Dönemi: 18,
Birle/im:84, Oturum: 1, 20.2.1991, sh. 16 vd.
(20) TBMM. Tutanak Der., 1991, C.LVI, Dönemi: 18,
Birle/im:73, Oturum: 1, 24.1.1991, sh. 36.
(21) TBMM. Tutanak Der., 1991, C.LVI, Dönemi: 18,
Birle/im:76, Oturum: 1, 31.1.1991, sh. 145 vd.

(22) TBMM. Tutanak Der., 1991, C.LVI, Dönemi: 18,
Birle/im:73, Oturum: 1, 24.1.1991, sh. 34 vd.

(23) TBMM. Tutanak Der., 1991, C.LVI, Dönemi: 18,
Birle/im: 73, Oturum: 1, 24.1.1991, sh. 37.
Planlama Te/kilat n n uygulamaya yönelik görevlerinin ve birimlerinin artmas ele/tirilmi/tir. Te/vik ve
Uygulama Genel Müdürlü1ü, Yabanc Sermaye Genel Müdürlü1ü ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlü1üyle ilgili
tamamen uygulamaya dönük faaliyetlerin Planlama Te/kilat bünyesinde birer ana hizmet birimi olarak
te/kilatlanmas n n yanl / oldu1u belirtilmi/tir (24). Komisyon raporuna kar/ düzenlenen muhalefet /erhinde de
bu konular belirtilmi/tir (25).

Özel te/ebbüsün te/viki planlama anlay / içerisinde gereklidir. Ancak uygulay c
birimlerin Planlama Te/kilat na ba1lanmamas gerekmektedir (26).
Planlama Te/kilat nda Daire Ba/kanl klar n n Genel Müdürlü1e dönü/türülmesi, çok
say da Genel Müdürlük kurulmas ve alt birimlerin olu/turulmas n n idarenin takdirine
b rak lmas , Müste/ar ve uzmanlar aras nda daha önce olmayan kademelerin olu/turulmas
ele/tiri konusu yap lm /t r. Komisyon raporuna kar/ oy ve muhalefet /erhi yaz lar nda da
belirtilmi/tir (27). Te/kilat n eskisi ile k yaslanmayacak ölçüde ve yapt 1 görevlerle ba1lant
olmaks z n büyüdü1ü belirtilmi/tir.
Planlama Te/kilat n n ana hizmet birimlerinin "Ba/kanl k" yerine "Genel Müdürlük" olarak
te/kilatlanmas n n, Planlama Te/kilat n n di1er kamu ve kurulu/lar üzerindeki konumunu ortadan
kald rmakta, Planlama di1er kurulu/larla ayn yap ya sahip oldu1undan di1er kurulu/larla ayn düzeye
indirildi1i belirtilmi/tir. Bu düzenleme ile Planlama Te/kilat n n kamu kurumlar aras ndaki koordinasyon
fonksiyonun i/lerli1ini kaybedebilece1i

(24) TBMM Tutanak Der., 1991, C.LVI, Dönemi: 18, Birle/im:
73, Oturum:1, 24.1.1991, sh. 30.
(25) TBMM Tutanak Der., 1991, C.LVI, Dönemi: 18, Birle/im:
73, Oturum:1, S. Say s :503 sh. 38.
(26) TBMM Tutanak Der., 1991, C.LVI, Dönemi: 18, Birle/im:
73, Oturum: 1, 24.1.1991, sh.30.

(27) TBMM Tutanak Der., 1991, C.LVII, Dönemi: 18, Birle/im:
84, Oturum: 2, 20.2.1991, sh.26.

belirtilmi/tir (28).
Planlama Te/kilat nda çok say da Genel Müdürlük olu/turulmu/tur. Tar m
Bakanl 1 nda

oniki

Genel

Müdürlü1ün

bulunmad 1

belirtilmi/tir.Türkiye'de

Genel

Müdürlükler çok çe/itli alanlarda kurulmu/tur. Genel Müdürlük PTT (Posta Telgraf) Genel
Müdürlü1ünde üçyüzbin ki/i çal /maktad r. Türk Hava Yollar Genel Müdürlü1ü ve Köy
Hizmetleri Genel Müdürlü1üde ayr bir örnektir. Planlamada kurulan Genel Müdürlüklerinden
baz lar na be/ veya alt uzman n dü/tü1ü, bu sebeple bunun yanl / oldu1u belirtilmi/tir (29).
Ayr ca, buna birde Genel Müdür Yard mc l klar n n eklendi1i dü/ünülürse, durum daha iyi
anla/ lacakt r.
Kanun tasar s nda "uzun vadeli planlar n haz rlanmas " deyiminin kullan lmamas
ele/tirilmi/ ve uzun vadeli kalk nma plan yapman n Planlama Te/kilat n n görevleri aras nda
ç kar ld 1 belirtilmi/tir (30). Buna kat lmak mümkün bulunmamaktad r. Yanl zca Kanunda
"uzun vadeli plan" yerine "Kalk nma Plan " deyimine yer verilmi/tir. Kalk nma planlar , be/
y ll k kalk nma planlar d r. Uzun vadeli planla da, be/ y ll k kalk nma planlar kast
edilmekteydi. Bu sebeple bu görü/ do1ru bulunmamaktad r.
slam Ülkeleri ile Ekonomik /birli1i Genel Müdürlü1ünün yeni kurulan Türk
Cumhuriyetleri ile olan ili/kileri de düzenleyecek /ekilde de1i/tirilmesi önerilmi/tir (31).
Ancak öneri benimsenmemi/tir.

(28) TBMM Tutanak Der., 1991, C.LVII, Dönemi: 18, Birle/im:
84, Oturum: 3, 20.2.1991, sh.35.
(29) TBMM Tutanak Der., 1991, C.LVII, Dönemi: 18, Birle/im:
84, Oturum: 3, 20.2.1991, sh.34 vd.

(30) TBMM Tutanak Der., 1991, C.LVII, Dönemi: 18, Birle/im:
73, Oturum: 1, 24.1.1991, sh.29
(31) TBMM Tutanak Der., 1991, C.LVI, Dönemi: 18, Birle/im:
85, Oturum: 1, 21.2.1991, sh.75

2. Görevleri

22 Mart 1992 tarih ve 20822 say l Resmi Gazetede yay mlanan 3701 say l Devlet
Planlama Te/kilat Kurulu/ ve Görevleri Hakk nda Kanun ile Planlama Te/kilat n n amac ,
görevleri, te/kilat yap s , plan ve programlar n haz rlanmas , personel ve çe/itli hükümler
düzenlenmi/tir.
3701 say l Kanun, 91 say l Kanun ve 223 say l KHK ile getirilen düzenlemeler temel
al nm /t r. Ancak 3701 say l Kanun ile Planlama Te/kilat bir "Hizmet Bakanl 1 " kadar
büyük ve geni/ bir yap ya kavu/turulmu/tur. A/a1 da, 3701 say l Kanunun (esas olarak)
getirdi1i farkl düzenlemeleri üzerinde durulacakt r.
Planlama Te/kilat n n Ba/bakana ba1l bulunmas ve Ba/bakan n Planlaman n idaresi
ile ilgili yetkilerini Devlet Bakan eliyle kullanmas devam ettirilmi/tir.
Planlama Te/kilat n n görevleri 223 say l KHK deki düzenlemenin ayn s d r. Ancak
3701 say l Kanunla kalk nma plan ve y ll k programlar , bölgesel veya sektörel bazda
haz rlanan ve di1er özel çal /malar yapmak üzere Müste/ar n teklifi ve ilgili Devlet Bakan n
onay ile geçici çal /ma gruplar kurmak görevi verilmi/tir. Asl nda bu, 91 say l Kanunla
birlikte getirilen Özel htisas Komisyonlar n n (Ö K) bir ba/ka /ekilde ifade edilmesidir. Bir
yenilik bulunmaktad r.

3. Te<kilat Yap6s6ndaki DeEi<iklikler

Planlama Te/kilat

"Yüksek Planlama Kurulu" ve "Müste/arl k Te/kilat "ndan

olu/maktad r.
3701 say l Kanun ile olu/turulan Devlet Planlama Te/kilat n n te/kilat /emas :
DEVLET PLANLAMA TERK LATI MÜSTERARLITI
MERKEZ TERK LATI (X)
Müste/ar Yard mc s
Müste/ar

ve Genel Sekreter

Ana Hizmet Birimleri

--------

-------------------

--------------------

Müste/ar

Müst. Yrd.

1. ktisadi Planlama Gn.Md.

Müst. Yrd.

2. Sosyal Planlama Gn.Md.

Müst. Yrd.

3. Kalk nmada Öncelikli

Müst. Yrd.( dari)

Yöreler ve Bölgesel
Kalk nma Gn.Md.
4. Koordinasyon Gn.Md.
5. Avrupa Toplulu1u ile
li/kiler Gn.Md.
6. slam Ülkeleri ile Ekonomik
/birli1i Gn.Md.
7. Te/vik ve Uygulama Gn.Md.
8. Yabanc Sermaye Gn.Md.
9. Serbest Bölgeler Gn.Md.

1. Ara/t rma Enstitüsü
2. Proje Geli/tirme Gn.Md.
Dan /ma Birimleri

Yard mc Birimler

-----------------

-----------------

1. Hukuk Mü/avirli1i

1. Personel ve dari Hizmetler Gn.Md.

2. Planlama Mü/avirli1i

2. Teknik Hizmetler Gn.Md.

(X) Te/kilat /emas nda bunlar n d / nda genel müdürlüklere ba1l 11 genel müdür yard mc l 1 ve genel müdür
yard mc l klar na ba1l 33 daire ba/kanl 1 bulunmaktad r.Ayr nt lar için 3701 say l Kanunda yer alan tabloya
bak n z.

Yüksek Planlama Kurulunun yap s korunmu/tur. Bakanlardan olu/maktad r. Yüksek
Planlama Kurulunun görevlerindeki düzenleme 223 say l KHK ile ayn d r.
Müste/arl k Te/kilat Merkez Te/kilat , Serbest Bölge Müdürlükleri ile Yurtd /
Te/kilat ndan meydana gelmi/tir.
Müste/arl k Te/kilat n n ba/ nda Müste/ar bulunmaktad r. Planlama, Koordinasyon,
Uygulama ve dari konularla ilgili birimlerin yönetiminde Müste/ara yard mc olmak üzere
dört Müste/ar Yard mc s bulunmaktad r. Genel Sekreterlik kald r lm / ve bu görevi bir
Müste/ar Yard mc s üstlenmi/tir.
3701 say l Kanunla Müste/ara ba1l "Ara/t rma Enstitüsü" kurulmu/tur. Ara/t rma
Enstitüsü ekonomik, sosyal ve kültürel konularda ara/t rma ve incelemeler yapmak,
yap lmas n sa1lamak, koordine etmek ve yeti/tirme, kurs staj programlar ve uzmanl k
e1itimi vermekle görevlendirilmi/tir. Enstitüye, sti/are Kurulu çal /malar nda yard mc
olacakt r. Enstitünün çal /ma usulü Müste/arl kça haz rlanacak yönetmelikle belirlenecektir.
Enstitü uygulamaya geçirilmeden, dört ay sonra ç kar lan 437 say l KHK ile kald r lm /t r.
3701

say l

Kanunla

"Ana

Hizmet

Birimlerinin"

Ba/kanl k

/eklinde

düzenlenmelerinden vazgeçilerek, "Genel Müdürlük" /eklinde te/kilatland r lm /t r. Ana
hizmet birimleri ktisadi Planlama Genel Müdürlü1ü, Sosyal Planlama Genel Müdürlü1ü,
Koordinasyon Genel Müdürlü1ü, Kalk nmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalk nma Genel
Müdürlü1ü, Avrupa Toplulu1u ile li/kiler Genel Müdürlü1ü, Te/vik ve Uygulama Genel
Müdürlü1ü, Yabanc Sermaye Genel Müdürlü1ü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlü1ü ile yeni

kurulan slam Ülkeleri ile Ekonomik /birli1i Genel Müdürlü1ü ve Proje Geli/tirme Genel
Müdürlü1üdür.

4. Yeni Birimler

slam Ülkeleri ile Ekonomik /birli1i Genel Müdürlü1ü, slam ülkeleri aras nda
ekonomik ve ticari i/birli1i amac yla kurulan te/kilatlarla ilgili çal /malar yapmak ve bu
te/kilat n sekreteryas n yürütmekle görevlidir.
Proje Geli/tirme Genel Müdürlü1ü, Müste/ara do1rudan ba1l

olarak çal / r,

ekonomik, sosyal, kültürel, bölgesel, sektörle ve idari plan ve programlar n yap lmas ,
uygulamas ve koordinasyon ile ilgili konularda ara/t rma, etüt ve proje yap m ve tetkili ile
ilgili i/leri yapmakla görevlidir. Uygulamaya konulamadan 437 say l KHK ile kald r lm /t r.
Planlama Te/kilat n n Yurtd / Te/kilat devam ettirilmi/tir.
Plan ve programlar n haz rlanmas düzenlenmi/tir. Bilgi toplama, i/birli1i, ekonomik,
sosyal ve kültürel hedef ve stratejilerin tespiti, kalk nma plan n n yap lmas , kalk nma plan n n
kabulü, y ll k programlar n haz rlanmas ve kabulü, koordinasyon 223 say l KHK'ye uygun
olarak düzenlenmi/tir. Bilgi toplanmas n n düzenlenmesinde Devlet statistik Enstitüsü ile
i/birli1i ayr bir maddeyle düzenlenme yerine, i/birli1ine ili/kin maddenin son bendinde
düzenlenmi/tir.
5. Dan6<ma Birimleri

Dan /ma birimleri Hukuk Mü/avirli1i ve Planlama Mü/avirli1i devam ettirilmi/tir.
6. Yard6mc6 Birimler
Yard mc birimlerin ba/ na Genel Sekreter yerine Müste/ar Yard mc s getirilmi/tir.
Personel ve dari Hizmetler Genel Müdürlü1ü ve Teknik Hizmetler Genel Müdürlü1ü
kurulmu/tur. Savunma Uzmanl 1 korunmu/tur.
3701 say l Kanunla Planlama Te/kilat bir Müste/ar Yard mc s , onbir Genel Müdür,
onbir Genel Müdür Yard mc s , otuzüç Daire Ba/kan ndan olu/an ve bir "Hizmet
Bakanl 1 yla" k yaslanabilecek bir te/kilata kavu/mu/tur. Kadrolu çal /an personel say s
833'dür. Ayr ca, Planlama Te/kilat nda görevli olup, kadrolar ba/ka kamu kurulu/lar nda
bulunan çok say da personel çal /maktad r.

7. Personel

3701 say l Kanun, 91 say l Kanun ve 223 say l KHK ile getirilen personel sistemi
devam ettirilmi/tir. Sözle/meli eleman çal /t rma imkan korunmu/tur.
91 say l Kanun ve 223 say l Kanun, sözle/meli çal /t r lacak personel (Müste/ar,
Müste/ar Yard mc lar , Ba/kanlar, Daire Ba/kanlar , Hukuk ve Planlama Mü/avirleri, uzman
ve uzman yard mc lar

ile Genel Sekterlik hizmetlerinde lüzumu halinde) say larak

gösterilmi/tir. 3701 say l Kanun bunu terk ederek, Planlama Te/kilat nda kadrolar kar/ l k
gösterilmek kayd yla sözle/meli personel çal /t rma imkan getirmi/tir. Kimlerin sözle/meli
çal /t r laca1 konusunda bir s n rland rma getirilmemi/tir.
Planlama uzmanl 1 ve uzman yard mc l 1 , kamu kurum ve kurulu/lar personelinin
ve üniversite ö1retim elemanlar n n Planlamada görevlendirilmesi hükümleri ile Uzman
yard mc l 1 ve uzmanl 1a atanma ve yeterlilik s nav n n yap lmas na ili/kin düzenlemeler
devam ettirilmi/tir.

3701 say l Kanunun geçici 6. maddesi ile kadrosuz çal /an personele uzman kadrosu
sa1lanmaya çal / lm /t r. Ancak, bu Kanun hükmü uygulanamadan 437 say l KHK ile
kald r lm /t r. Bundan dolay Te/kilata kar/ personel taraf ndan çok say da dava aç lm /t r.
Bu davalar n tamam reddedilmi/tir.
3701 say l Kanunda, uzman ve uzman yard mc l 1 d / nda "Ara/t rmac " ve
"Yard mc Ara/t rmac " kadrolar getirilerek, personelin çe/itlili1i iyice artt r lm /t r. Bu
hükümlerde uygulanmadan kald r lm /t r.

D. 437 SAYILI KHK

3701 say l Kanunun yürürlü1e girmesinden dört ay sonra, 14 A1ustos 1991 tarih ve
20960 say l Resmi Gazetede yay mlanan 437 say l Devlet Planlama Te/kilat Kurulu/ ve
Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname ile Planlama Te/kilat n n amaçlar ,
görevleri, Te/kilat yap s , plan ve programlar n haz rlanmas , personel ve çe/itli hükümler
yeniden düzenlenmi/tir.
437 say l KHK'nin, 3701 say l Kanundan farkl olarak düzenledi1i hükümler
konumuz aç s ndan incelenip, de1erlendirilecektir.
Planlama Te/kilat n n Ba/bakanl 1a ba1l olmas ve Ba/bakan n Planlaman n daresi
ile ilgili yetkisini Devlet Bakan eliyle kullan lmas devam ettirilmi/tir.

1. Görevleri
Planlaman n görevleri ayn /ekilde düzenlenmi/, ancak özel sektörün ve yabanc
sermayenin te/vik edilmesi görevi kald r lm /t r. Özel sektörün Kalk nma plan ve y ll k

programlar çerçevesinde yönlendirilmesi ve te/vik edilmesi görevinin Planlama Te/kilat na
verilmemesi büyük bir eksikliktir. Özel sektörün kalk nma plan ve y ll k programlar
çerçevesinde te/vik edilmesi elzemdir. Kalk nmada lokomatif rolünü üstlenen özel sektör

437 say l KHK ile olu/turulan Devlet Planlama Te/kilat te/kilat /emas :
DEVLET PLANLAMA TERK LATI MÜSTERARLITI
MERKEZ TERK LATI (I) SAYILI CETVEL
Müste/ar Yard mc s
Müste/ar

ve Genel Sekreter

Ana Hizmet Birimleri

--------

-------------------

--------------------

Müste/ar

Müst. Yrd.

1. ktisadi Planlama Gn.Md.

Müst. Yrd.

2. Sosyal Planlama Gn.Md.

Genel Sekreter

3. Koordinasyon Gn.Md.
4. Kalk nmada Öncelikli
Yöreler ve Bölgesel
Kalk nma Gn.Md.
5. Avrupa Toplulu1u ile
li/kiler Gn.Md.

Dan /ma Birimleri

Yard mc Birimler

-----------------

-----------------

1. Hukuk Mü/avirli1i

1. Personel ve E1itim Dai.B/k.l 1

2. Planlama Mü/avirli1i

2. Bilgi /lem Dai.B/k.l 1

3. dari ve Mali /ler Dairesi B/k.
4. Yay n ve Temsil Daireis B/k.l 1
5. Savunma Uzmanl 1

konusundaki görevlerine yer verilmemesinin yerinde olmad 1 dü/ünülmektedir. 91 say l
Kanundan bu yana Planlaman n görevleri aras nda özel sektörün kalk nma plan ve y ll k
programlar içerisinde yönlendirilmesi ve te/vik edilmesi yer almaktayd .

2.Te<kilatYap6s6ndaki DeEi<iklikler ve Ayr6lan Birimler

Planlama Te/kilat , Yüksek Planlama Kurulu ve Müste/arl k Te/kilat ndan olu/maya
devam etmi/tir.
Yüksek Planlama Kurulu, siyasi üyelerden, Bakanlardan olu/maktad r. Kurulun
görevlerinde art / oldu1u görülmektedir. Kurulun yeni görevleri, Kamu Ortakl 1 daresi ile
Toplu Konut daresinin gelecek y l programlar ile y l içinde programlar n uygulanmas n
de1erlendirilecek varsa aksakl klar giderecek tedbirler almak, y l sonunda o y l içinde yap lan
uygulamalar de1erlendirmek üzere ayr ca y lda en az üç kez toplanmak, gelir ortakl 1 , hisse
senetleri ve her türlü menkul k ymetlerinin ihrac ile di1er k ymetli evrak n düzenlenmesine
ve i/letme hakk verilmesine karar vermek, bunlarla ilgili kararlar almak görevi ayr nt l
olarak belirtilmi/tir. Gelir ortakl 1 senetleri ve hisse

senetleri Kurulun yetkisi içerisine

al nm / ve bu konuda yetkili hale getirilmi/tir. Kamu Ortakl 1 Fonu ve Kamu Ortakl 1
daresine ili/kin görevler de verilmi/tir. Yüksek Planlama Kurulunun uygulamaya yönelik
görevleri artm /, plan ve programlarla ilgili görevleri devam ettirilmi/tir. Yüksek Planlama
Kurulu, Planlama Te/kilat n n iki ana biriminden birisi olmakla birlikte, planlama fonksiyonu
d / ndaki görevlerinin a1 rl k kazand 1 görülmektedir.

Merkez Te/kilat n n ba/ nda Planlama Müste/ar bulunmaktad r. 437 say l KHK ile
dört Müste/ar Yard mc l 1 kald r lm /, iki Müste/ar Yard mc s ve bir Genel Sekretere yer
verilmi/tir.
Planlama Te/kilat n n ana hizmet birimleri say s ondan, be/e indirilmi/tir. 437 say l
KHK ile belirlenen ana hizmet birimleri /unlard r: ktisadi Planlama Genel Müdürlü1ü,
Sosyal Planlama Genel Müdürlü1ü, Koordinasyon Genel Müdürlü1ü, Kalk nmada Öncelikli
Yöreler ve Bölgesel Kalk nma Genel Müdürlü1ü ve Avrupa Toplulu1u ile ili/kiler Genel
Müdürlü1üdür. Planlama Te/kilat

ana hizmet birimi olan Te/vik ve Uygulama Genel

Müdürlü1ü, Yabanc Sermaye Genel Müdürlü1ü ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlü1ü
Hazine ve D /ticaret Müste/arl 1 na (14 A1ustos 1991 tarih ve 20960 say l Resmi Gazetede
yay mlanan) 436 say l KHK ile ba1lanm /t r. Proje ve Geli/tirme Genel Müdürlü1ü ve
Ara/t rma Enstitüsü kurulmadan kald r lm /t r. slam Ülkeleri ile Ekonomik /birli1i Genel
Müdürlü1ü kald r lm /, görevleri D /i/leri Bakanl 1 na verilmi/tir. Ancak, bu konuda yeni bir
düzenleme yap l ncaya kadar bu görevlerin Planlaman n ad

geçen mülga birimince

yürütülece1i hükme ba1lanm /t r. Bu konudaki yeni bir düzenleme yap lmad 1 ndan, bu
görevler Planlaman n mülga birimince yürütülmektedir.
Avrupa Toplulu1u ile li/kiler Genel Müdürlü1ünün AET ile ilgili kurulu/lar
koordine etmek görevi kald r lm /t r. Bu görev 436 say l KHK ile Hazine ve D /ticaret
Müste/arl 1 n n ilgili birimine verilmi/tir. HDTM, 1994 y l nda yap lan düzenleme ile HM ve
DTM’na ayr lm /t r.
3. Dan6<ma Birimlerindeki DeEi<iklikler

Planlama Te/kilat n n dan /ma birimleri olan Hukuk Mü/avirli1i ve Planlama Mü/avirli1i
korunmu/tur. Hukuk Mü/avirli1inin görevlerine mevzuat, plan ve programa uygun
çal /malar n temin etmek amac yla hukuki teklifler haz rlay p Müste/ara sunmak, Müste/arl k
birimleri veya di1er Bakanl klarca haz rlanan veya Ba/bakanl ktan gönderilen Kanun, tüzük
ve yönetmelik tasar lar n hukuki aç dan inceleyip görü/ bildirmek görevleri verilmi/tir.

4. Yard6mc6 Birimler

Planlama Te/kilat n n yard mc birimlerinin ba/ nda Genel Sekreter bulunmaktad r.
3701 say l Kanunla kurulan Personel ve dari Hizmetler Genel Müdürlü1ü ve Teknik
Hizmetler Genel Müdürlü1ü kald r lm /t r. Yard mc Birimler, Personel ve E1itim Dairesi
Ba/kanl 1 , Bilgi /lem Dairesi Ba/kanl 1 , dari ve Mali /ler Dairesi Ba/kanl 1 ve Savunma
uzmanl 1 ndan olu/mu/tur.
437 say l KHK ile Planlama Te/kilat n n Yurtd / Te/kilat kald r lm /t r.
437 say l KHK'nin plan ve programlar n haz rlanmas na ili/kin hükümleriyle, 3701
say l Kanunun düzenlemeleri korunmu/tur.

5. Personel

437 say l KHK, 91 say l Kanun, 223 say l KHK, 3701 say l Kanun ile getirilen
personelle ilgili hükümler esas itibariyle korunmu/tur. Sözle/meli personel çal /t rma esaslar
korunmu/tur.
Ancak, 437 say l KHK ile 3701 say l Kanunun sözle/meli personel çal /t rma
konusunda getirdi1i düzenleme kald r l p, 91 say l Kanun ve 223 say l KHK deki sayma
sistemi yeniden benimsenmi/tir. 437 say l KHK'ye göre Müste/ar, Müste/ar Yard mc s ,
Genel Sekreter, Genel Müdür, Daire Ba/kan , Hukuk Mü/aviri, Mü/avir, Rube Müdürü,
Uzman ve Uzman Yard mc s kadrolar kar/ l k gösterilmek /art yla sözle/meli personel
istihdam edilebilece1i hükme ba1lanm /t r.

Planlama uzmanl 1 ve uzman yard mc l 1 için yeterlilik s nav sistemi devam
ettirilmi/tir. Planlamada, Kamu kurum ve kurulu/lar ndaki personel ile üniversite ö1retim
elemanlar n n görevlendirilmesi esas itibariyle korunmu/tur.
Ara/t rmac ve ara/t rma yard mc s kadrolar kald r lm /t r.
3701 say l Kanunun geçici 6. maddesi ile geçici personel ile kanunda belirtilen /artlar ta/ yan
personelin otomatik olarak kadroya atanma hükmü kald r lm / ve yar /ma s nav na girme hükmü getirilmi/tir.

E. TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONUNDA KABUL ED LEN
DPT

KURULU KANUNU TASARISI

437 say l KHK'de Bakanlar Kurulu taraf ndan de1i/iklik yap larak, Kanun tasar s
olarak Meclis Ba/kanl 1 na sunulmu/tur. Kanun tasar s Plan ve Bütçe Komisyonunda
görü/ülerek, düzenlenen raporla Meclis Ba/kanl 1 na iade edilmi/tir (32). Kanun tasar s
Meclis Genel Kuruluna görü/ülmek üzere sevk edilmi/tir. Meclis görü/mesi gündeminde
bulunmaktad r. Bu Kanun tasar s ndaki düzenlemeler inceleme konusu yap lacakt r. Tasar
henüz kanunla/mad 1 için bu düzenlemelerin de1i/me imkan bulunmaktad r. Ancak
Planlaman n yeni hukuki ve idari yap s konusunda görü/ sahibi olmak için incelemekte yarar
görülmektedir.

1. Görevleri

Kanun tasar s nda, Planlama Te/kilat Ba/bakana ba1l olup, Ba/bakan Planlaman n
idaresi ile ilgili yetkilerini Devlet Bakan vas tas yla kullanabilece1i hükümleri korunmu/tur.
Planlaman n görevleri 437 say l KHK'nin ayn s d r (33). Kanun tasar s nda Planlaman n özel
sektörün te/viki görevinin bulunmamas önemli bir eksiktir.

(32) TBMM Tutanak Der., 1992, Dönemi: 19, 1.7.1992, S.Say s : 59'e 1 inci Ek, sh. 1.

2. Te<kilat Yap6s6ndaki DeEi<iklikler

Planlama

Te/kilat ,

Yüksek

Planlama

Kurulu

ve

Müste/arl k

Te/kilat nda

olu/turulmu/tur (34).
Kanun tasar s nda Yüksek Planlama Kurulunun yap s nda de1i/iklik yap lm /t r. Kurul
Ba/bakan ve Ba/bakan n belirleyece1i say da Bakan ve Planlama Müste/ar ndan olu/maktad r
(35). Bu düzenleme yerindedir. Ancak yeterli de1ildir. Kurulda siyasi kanad n yan na, teknik
kanad

olu/turan planlama uzmanlar n n da kat lmas gerekmektedir. 91 say l Kanunda

oldu1u gibi ktisadi Planlama, Sosyal Planlama ve Koordinasyon yetkililerinin Kurula üye
olmas n n do1ru olaca1 dü/ünülmektedir.
Yüksek Planlama Kurulunun görevleri de azalt lm /t r. Kanun tasar s nda, 437 say l
KHK ile Kurula verilen yeni görevler kald r lm /t r (36).
Kanun tasar s nda Müste/arl k Te/kilat Merkez Te/kilat ve yurtd / te/kilat ndan olu/maktad r.
Yurtd / te/kilat yeniden kurulmaktad r (37).

(33) TBMM Tutanak Der., 1992, Dönemi: 19, 1.7.1992, S.Say s : 58'e 1 inci Ek, sh. 5.
(34) TBMM Tutanak Der., 1992, Dönemi: 19, 1.7.1992, S.Say s : 58'e 1 inci Ek, sh. 6.

(35) TBMM Tutanak Der., 1992, Dönemi: 19, 1.7.1992, S.Say s : 58'e 1 inci Ek, sh. 6.
(36) TBMM. Tutanak Der., 1992, Dönem: 19, 1.7.1992, S.

Say s : 58'e 1'inci Ek, sh. 6.

(37) TBMM, Tutanak Der. 1992, Dönem: 19, 1.7.1992, S. Say s :

58'e 1'inci Ek, sh. 6.

Müste/arl k Te/kilat n n ba/ nda Planlama Müste/ar bulunmaktad r. Müste/arl kta
Müste/ara yard mc olmak üzere iki Müste/ar yard mc s ve idari hizmetlerde yard mc olmak
üzere bir Genel Sekreter bulunmaktad r. 437 say l KHK hükmü korunmu/tur (38).

3. Yeni Birimler

Kanun tasar s nda 437 say l KHK.deki ana hizmet birimleri korunmu/tur. Bu be/ ana
hizmet birimine ilave olarak Türk ve slam Ülkeleri ile Ekonomik /birli1i Genel Müdürlü1ü
eklenmi/tir. Bu birim halen Planlamada faaliyetlerini yürütmektedir. Yanl z yeni kurulan Türk
Cumhuriyetleriyle olan ili/kiler de görev alan na eklenmi/tir (39).

4. Dan6<ma Birimlerindeki DeEi<iklikler

Kanun tasar s nda Dan /ma Birimleri olan Hukuk Mü/avirli1i ve Planlama Mü/avirlikleri
korunmaktad r. Ancak 437 say l KHK ile Hukuk Mü/avirli1ine verilen yeni görevler kald r lm /t r (40).

(38) TBMM, Tutanak Der. 1992, Dönem: 19, 1.7.1992, S. Say s : 58'e 1'inci Ek, sh. 7.
(39) TBMM. Tutanak Der., 1992, Dönem: 19, 1.7.1992, S.

Say s : 58'e 1'inci Ek, sh. 7.

(40) TBMM, Tutanak Der. 1992, Dönem: 19, 1.7.1992, S. Say s : 58'e 1'inci Ek, sh. 8 vd.

TBMM'de görü<ülmekte olan Kanun tasar6s6nda yer alan DPT Te<kilat6 <emas6:
PLAN VE BÜTÇE KOM SYONUNCA KABUL ED LEN METNE BATLI CETVEL
DEVLET PLANLAMA TERK LATI MÜSTERARLITI MERKEZ TERK LATI
(I) SAYILI CETVEL

Müste/ar Yard mc s
Müste/ar

ve Genel Sekreter

Ana Hizmet Birimleri

--------

-------------------

--------------------

Müste/ar

Müste/ar Yrd.

1. ktisadi Planlama Gn.Md.

Müste/ar Yrd.

2. Sosyal Planlama Gn.Md.
3. Koordinasyon Gn.Md.
4. Kalk nmada Öncelikli
Yöreler ve Bölgesel
Kalk nma Gn.Md.
5. Avrupa Toplulu1u ile
li/kiler Gn.Md.
6. Türk ve slam Ülkeleri ile Ekonomik
/birli1i Gn.Md.

Dan /ma Birimleri

Yard mc Birimler

-----------------

-----------------

1. Hukuk Mü/avirli1i

1. Genel Sekreter

2. Planlama Mü/avirli1i

Yard mc l 1

5. Yard6mc6 Birimlerdeki DeEi<iklikler

Kanun tasar s nda yard mc birimler konusunda de1i/iklik yap lm /t r. 437 say l KHK
ile yard mc birimler olan daire ba/kanl klar n n ayr ayr görevleri belirtilmi/tir. Kanun
tasar s nda ise: "madde 19: Devlet Planlama Te/kilat Müste/arl 1 nda, Personel, Bilgi /lem,
dari /ler, Mali /ler, Sosyal /ler, Yay n, Temsil ve di1er yard mc hizmetler kurulacak Daire
Ba/kanl klar taraf ndan yerine getirilir." hükmüne yer verilmektedir (41). Ayr ca Kanun
tasar s nda ayn maddede yard mc birimler aras nda Ekonomik ve Sosyal Bilgi Yönetim
Merkezi kurulaca1 : "Ekonomik, Sosyal ve kültürel politikalar ve hedefleri belirlemekte
Hükümete Mü/avirlik görevinin etkin bir /ekilde yerine getirilmesini ve bilgilerin daha h zl
bir /ekilde kullan c lar n hizmetine sunulmas n teminen Müste/arl k bünyesinde Ekonomik
ve Sosyal Bilgi Yönetim Merkezi Kurulur." hükmü getirilmi/tir (42).

Kanun tasar s nda, plan ve programlar n haz rlanmas na ili/kin hükümler, 437 say l KHK hükümleriyle
ayn d r. Çe/itli hükümler de düzenlenmi/tir.

6. Personel

Kanun tasar s nda, 91 say l Kanun, 223 say l KHK, 3701 say l Kanun, 437 say l
KHK'de personele ili/kin düzenlemeler korunmu/ olup, sözle/meli çal /t r lma esas devam
ettirilmi/tir (43).
Kanun tasar s ile 3701 say l Kanunun yürürlükten kald r lan geçici 6. maddesindeki
düzenleme hükmü yeniden getirilmektedir.

(41) TBMM. Tutanak Der., 1992, Dönem: 19, 1.7.1992, S.

Say s : 58'e 1'inci Ek, sh. 9.

(42) TBMM, Tutanak Der. 1992, Dönem: 19, 1.7.1992, S. Say s : 58'e 1'inci Ek, sh. 9.
(43) TBMM Tutanak Der., 1992, Dönemi: 19, 1.7.1992, S.Say s : 58'e 1 inci Ek, sh.10.

F. 511 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (X)

16 Eylül 1993 tarih ve Mükerrer 21700 say l Resmi Gazetede 511 say l Devlet
Planlama Te/kilat

Kurulu/ ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname

yay mlanm /t r. 511 say l KHK ile Planlama Te/kilat n n amac , görevleri, te/kilat yap s
yeniden düzenleme konusu yap lm /t r.
Planlama Te/kilat n n Ba/bakana ba1l bulunmas , Ba/bakan n Planlama Te/kilat n n idaresi ile ilgili
yetkisini gerekli gördü1ü takdirde Devlet Bakan arac l 1 yla kullanabilmesi devam ettirilmi/tir.

1. Görevlerdeki DeEi<iklikler

437 say l KHK ile verilen görevler korunmu/tur. Bu görevlerin yan na Planlama
Te/kilat n n idari yap s nda yap lan de1i/ikliklere paralel olarak /u görevler ilave edilmi/tir:
Uluslararas

kurulu/larla ileti/im içerisinde çal /arak ileriye dönük stratejiler

geli/tirmek ve topluma perspektif sa1layan politika önerilerini kat l mc bir yakla/ mla tespit

ederek özel sektör için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme
görevini yerine getirmek; Maliye, para, d / ticaret ve kambiyo politikalar n n kalk nma plan
ve y ll k programlar n hedefleriyle uyum içinde uygulanmas konusunda Hükümete mü/avirlik
yapmak; Özel sektör ve yabanc sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve amaçlar na uygun bir
/ekilde yürütülmesini düzenleyecek te/vik ve yönlendirme politikalar n n genel çerçevesini
haz rlamak ve Hükümete teklif etmek; Bölge veya sektör baz nda geli/me programlar
haz rlamak ve bu amaçla Müste/ar n teklifi ve Ba/bakan n onay ile geçici çal /ma gruplar
kurmak olarak belirtilmi/tir.

(X) Tez çal /mas tamamland ktan sonra 511 ve 540 say l KHK'ler kabul edilmi/tir. Tez bütünlü1ü aç s ndan bu
k s mlar çal /maya eklenmi/tir.

Planlama Te/kilat na verilen yeni görevler yerinde ve tezi destekler niteliktedir.
Özellikle özel sektörün te/viki esaslar n n tespiti görevinin Planlama Te/kilat na yeniden
verilmesi olumlu olmu/tur. Ayr ca ekonomik kurulu/lar n kalk nma plan

ve y ll k

programlara tezat te/kil edecek kararlar al nmas n n önlenmek istenmesi olumlu
bulunmaktad r. Bölge kalk nmas nda geçici çal /ma gruplar ndan, Özel htisas Komisyonu
çal /malar ndan faydalan lmas sa1lanm /t r. Bu imkan önceden de mevcuttu. Çünkü istenilen
alanlarda Ö K'lar olu/turulabilmektedir.

2. Te<kilat Yap6s6ndaki DeEi<iklikler

Devlet Planlama Te/kilat n n Yüksek Planlama Kurulu ve Devlet Planlama Te/kilat
Müste/arl 1 ndan olu/mas devam ettirilmi/tir.
Yüksek Planlama Kurulunun idari yap s de1i/tirilmi/tir. 437 say l KHK ile dört
Devlet Bakan ve isimleri say lan (Maliye ve Gümrük, Tar m ve Köyi/leri, Sanayi ve Ticaret,
Enerji ve Tabi Kaynaklar, Bay nd rl k ve skan, Ula/t rma ve D /i/leri Bakanlar ) Bakanl klar
sistemi b rak lm / ve YPK'n n Ba/bakan n belirleyece1i say da Bakanlardan olu/aca1 kabul
edilmi/tir. Ayr ca YPK'ya Planlama Te/kilat Müste/ar üye yap lm /t r. Bu düzenleme

yerindedir, ancak yeterli bulunmamaktad r. Müste/ar yan nda di1er ana hizmet birimi
yöneticilerinin YPK'ya üye yap lmas gereklidir.
437 say l KHK ile YPK'ya verilen yeni görevler kald r lm /t r. 511 say l KHK ile
YPK'ya yeni verilen görev, Toplu Konut daresinin gelecek y l programlar ile y l içinde
programlar n uygulanmas n de1erlendirerek varsa aksakl klar giderecek tedbirleri almak, y l
sonunda da o y l içinde yap lan uygulamalar de1erlendirmek amac yla y lda en az iki defa
Ba/bakan n uygun görece1i tarihlerde toplanmaktad r.

511 say l KHK ile olu/turulan Devlet Planlama Te/kilat n n te/kilat /emas :
DEVLET PLANLAMA TERK LATI MÜSTERARLITI
MERKEZ TERK LATI (I) SAYILI CETVEL
Müste/ar

Müste/ar Yrd.

Ana Hizmet Birimleri

--------

-------------

--------------------

Müste/ar

Müste/ar Yrd.

1) Y ll k Programlar ve Konjonktür

Müste/ar Yrd.
Müste/ar Yrd.

De1erlendirme Genel Müdürlü1ü,
2) Ekonomik Modeller ve Stratejik
Ara/t rmalar Genel Müdürlü1ü,
3) Yat r mlar Sektör Programlar ve
Koordinasyonu Genel Müdürlü1ü
4)Yap sal Uyum SosyalPolitikalar ve
Koordinasyon Genel Müdürlü1ü,
5) Kalk nmada Öncelikli Yöreler ve
Bölgesel Geli/me Genel Müdürlü1ü,
6) Avrupa Toplulu1u ile li/kiler
Genel Müdürlü1ü,
7) D / Ekonomik li/kiler Genel

Müdürlü1ü,
8) Ekonomik ve Sosyal Yönetim
Bilgi Merkezi Dairesi Ba/kanl 1 .
Dan /ma Birimleri

Yard mc Birimler

-----------------

-----------------

1) Müste/ar Mü/avirleri

1) Genel Sekreterlik

2) Hukuk Mü/avirli1i

2) Personel Daire B/k.
3) dari ve Mali /. Dai. B/k.
4) Yay n ve Temsil Dai. B/k.
5) Savunma Uzmanl 1

Müste/arl k Te/kilat , merkez te/kilat ve yurtd / te/kilat ndan olu/turulmu/tur.
Yurtd / te/kilat yeniden kurulmu/tur. Yurtd / te/kilat nda görevlendirilecek personel
konusu düzenleme konusu yap lm /t r.
Devlet Planlama Te/kilat Müste/ar na yard mc olmak üzere üç Müste/ar Yard mc s
ve bir Genel Sekreter görevlendirilmi/tir. 437 say l KHK'de iki Müste/ar Yard mc s
bulunmaktayd .

3. Yeni Ana Hizmet Birimleri

511 say l

KHK ile Devlet Planlama Te/kilat n n te/kilat yap s

yeni ba/tan

düzenlenmi/tir. Öncelikle planlama fonksiyonuna uygun olarak yap lan klasik " ktisadi
Planlama, Sosyal Planlama ve Koordinasyon" birimleri ayr m önemli /ekilde de1i/tirilmi/tir.
Bu birimlerin idari yap s ve görevleri yeniden düzenlenmi/tir. Ayr ca Avrupa Toplulu1u ile
li/kiler birimi, slam Ülkeleri ile li/kiler birimi, Kalk nmada Öncelikli Yöreler birimleri
isimleri de1i/tirilerek, yeniden düzenlenmi/tir. Ayr ca bunlar n yan na Ekonomik ve Sosyal
Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Ba/kanl 1 ilave edilmi/tir.

Devlet Planlama Te/kilat n n yeni ana hizmet birimleri ve görevleri /u /ekilde
düzenlenmi/tir:
Y ll k Programlar ve Konjonktür De1erlendirme Genel Müdürlü1ü; konjonktür, kamu
maliyesi, ödemeler dengesi, para, banka ve mali piyasalar konular nda gerekli ara/t rmalar
yapmak suretiyle y ll k programlar n makro dengelerini olu/turmak, kalk nma planlar n n
haz rlanmas na katk da bulunmak, konjonktürel geli/meleri izlemek, de1erlendirmek ve bu
çerçevede gerekli politika önerilerinde bulunmak, uluslararas kurulu/larla temas

ve

görü/melerde görev alan na giren konularda görü/ vermek ve tekliflerde bulunmakla
görevlidir.
Ekonomik Modeller ve Stratejik Ara/t rmalar Genel Müdürlü1ü; ekonomik modeller,
dünya ekonomisi, ulusal ve uluslararas stratejiler konusunda ara/t rmalar yapmak, geli/tirdi1i
makro modeller ile ekonomik ve sosyal politikalar n uzun dönemli etkilerini tahmin etmek,
dünya ekonomisi ve bölgesel entegrasyonlara ili/kin geli/meleri ve stratejileri izlemek ve
bunlara yönelik alternatif haz rlamak suretiyle kalk nma planlar n n makro dengelerini
olu/turmak, y ll k programlar n haz rlanmas na katk da bulunmak, kalk nma planlar n n
uygulanmas n izlemek ve de1erlendirmek, bu konularla ilgili uluslararas kurulu/larla temas
ve görü/melerde görü/ ve tekliflerde bulunmakla görevlidir.
Yat r mlar Sektör Programlar ve Koordinasyonu Genel Müdürlü1ü; tar m, madencilik
ve enerji, imalat sanayii, ula/t rma-haberle/me, hizmetler, insan kaynaklar , e1itim ve kültür,
sa1l k ve sosyal güvenlik, yerle/me ve /ehirle/me, di1er ekonomik ve sosyal sektörler ile proje
geli/tirme ve de1erlendirme konular nda çal /ma ve ara/t rmalar yapmak suretiyle kalk nma
planlar ve y ll k programlar n haz rlanmas na katk da bulunmak, bu sektörlerle ilgili olarak
ileriye dönük stratejiler geli/tirmek, kamu yat r m program n n haz rlanmas , izlenmesi ve y l
içinde revizyonu ile ilgili tüm i/lemleri yapmak, uygulamay yönlendirmek, plan ve
programlar n uygulanmas s ras nda kamu ve özel kesim kurulu/lar aras nda gerekli
koordinasyonu sa1lamak ve bu amaçla kurum ve kurulu/lar n üst düzey

yetkili

temsilcilerinin kat laca1 muhtelif komisyonlar kurmak, uluslararas kurulu/larla temas ve
gör/melerde görü/ ve tekliflerde bulunmakla görevlidir.

Yap sal Uyum Sosyal Politikalar ve Koordinasyon Genel Müdürlü1ü; sanayile/me, d /
ticaret, te/vik ve yönlendirme, ekonomik ve sosyal uyum, kurumsal ve hukuki düzenlemeler
konular nda gerekli çal /ma ve ara/t rmalar yapmak suretiyle kalk nma planlar ve y ll k
programlar n haz rlanmas na katk da bulunur. Bu çerçevede, ekonomide genel olarak
verimlili1i art rmak ve sürdürülebilir bir büyüme ortam n sa1layabilmek amac yla bilim ve
teknoloji, çevre, rekabet politikalar , küçük ve orta ölçekli sanayi, esnaf ve sanatkar, k rsal
kesime yönelik politikalar, çal /ma hayat , gelir da1 l m ve refah politikalar ve di1er yap sal
konularda ara/t rmalar yaparak politika önerilerini geli/tirmek, yap sal uyum politikalar n n
uygulanmas

s ras nda ortaya ç kabilecek sosyal sorunlar n çözümü amac yla projeler

geli/tirmek,

uygulamay yönlendirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemelerle ilgili görü/

vermek, görevi ile ilgili alanlarda kamu ve özel kesim kurulu/lar aras nda gerekli
koordinasyonu sa1lamak ve bu amaçla kurum ve kurulu/lar n üst düzey yetkili temsilcilerinin
kat laca1 muhtelif komisyonlar kurmak, uluslararas kurulu/larla temas ve görü/melerde
görü/ ve tekliflerde bulunmakla görevlidir.
Kalk nmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Geli/me Politikalar Genel Müdürlü1ü; il
ve ilçe baz nda ara/t rma ve planlama çal /malar

yapmak, di1er kamu kurum ve

kurulu/lar n n bu konularda yapacaklar çal /malar n kalk nma planlar ve y ll k programlarla
tutarl l 1 n

sa1lamak, uygulamay

yönlendirmek, kalk nmada öncelikli yöreleri ve

ihtiyaçlar n tespit etmek, bu yörelerin özelliklerini dikkate alarak daha h zl bir geli/me
sa1lanmas amac yla gerekli çal /malar yapmak ve görev alan na giren konularda görü/
vermek ve öneriler geli/tirmekle görevlidir.
Avrupa Toplulu1u ile li/kiler Genel Müdürlü1ü; Avrupa Toplulu1u ile ili/kilerde
ekonomik, sosyal, hukuki ve di1er konularda Hükümet taraf ndan tespit edilecek hedef ve
politikalarla ilgili çal /malar yapmak ve önerilerde bulunmak, ihtiyaç duyulan inceleme ve
ara/t rmalar yapmak veya yapt rmakla görevlidir.
D / Ekonomik li/kiler Genel Müdürlü1ü; slam ülkeleri aras nda ekonomik ve ticari
i/birli1i amac yla kurulan te/kilatlarla ilgili gerekli çal /malar yapmak, bu te/kilatlar n daimi

nitelikteki kurullar n n gerekti1inde sekreterya hizmetlerini yürütmek, bölgesel, çok tarafl ve
ikili ili/kilerin kalk nma planlar ve y ll k programlarda belirtilen ilke, hedef ve politikalarla
uyumlu ve etkili bir /ekilde yürütülmesi için gerekli çal /malar yapmak, geli/mekte olan
ülkelerin kalk nma çabalar na yard mc olmak amac yla bu ülkelere yönelik teknik yard m
faaliyetlerini yürütmekle görevlidir.
Ekonomik, sosyal ve kültürel politikalar

ve hedefleri belirlemekte Hükümete

mü/avirlik görevinin etkin bir /ekilde yerine getirilmesi amac yla Müste/arl k bünyesinde,
bilgilerin daha h zl bir /ekilde kullan c lara sunulmas n sa1layacak Ekonomik ve Sosyal
Yönetim Bilgi Merkezi kurulur. Merkezin çal /ma esaslar Müste/arl kça düzenlenir.
Ekonomik ve Sosyal Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Ba/kanl 1 ; kalk nma planlar ve
y ll k programlar n ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerinin etkin bir /ekilde
belirlenmesi amac yla gerekli bilgileri ulusal ve uluslararas kurulu/lardan sa1lamak, bu
bilgileri kullan c lara sunmak, Müste/arl k bilgisayar sistemlerinin etkin olarak kullan lmas
için gerekli tedbirleri almakla görevlidir.
511 say l KHK ile 437 say l KHK'ye paralel olarak, kalk nma plan ve y ll k
programlar n haz rlanmas na ili/kin hükümler düzenlenmi/tir. Bilgi toplama, i/birli1i,
ekonomik sosyal ve kültürel hedeflerin ve politikalar n tespiti, kalk nma plan ve y ll k
programlar n kabulü, koordinasyon düzenlenmi/tir.

4. Dan6<ma Birimleri

Hukuk Mü/avirli1i ve Müste/arl k Mü/avirleri devam ettirilmi/tir.
Hukuk Mü/avirli1ine 437 say l KHK ile verilen yeni görevler kald r lm /t r.
Müste/arl k Mü/avirlerinin say s onbe/ten, otuza ç kar lm /t r.

5. Yard6mc6 Birimlerdeki DeEi<iklikler

437 say l KHK ile yard mc birimler say larak, herbirinin görevleri ayr ayr
belirtilmi/ti . 511 say l KHK ile sadece isimleri belirtilmi/ti. Buna göre, Genel Sekretere
ba1l olarak, Planlama Te/kilat n n destek hizmetleri, Personel, dari ve Mali /ler, Yay n ve
Temsil Daire Ba/kanl klar , Savunma Uzmanl 1 taraf ndan yerine getirilece1i hükme
ba1lanm /t r.
511 say l KHK'nin bu düzenlemesi yetersizdir. Bu birimler halen mevcuttur ve
faaliyettedir. Ancak, kanunla bu birimlerin görevlerinin ayr ayr düzenlenmesi gerekmektedir.

6. Personel

511 say l KHK ile 437 say l KHK'ye paralel olarak personel konusunda düzenleme
yap lm /t r. Kadro kar/ l 1 sözle/meli eleman çal /t rma imkan devam ettirilmi/tir.
Uzmanl k ve uzman yard mc l 1 kurumu devam ettirilmi/tir.
Kamu kurum ve kurulu/lar ndaki personelin, Üniversite ö1retim elemanlar n n
Planlama Te/kilat nda çal /t r lmas devam ettirilmi/tir.
511 say l KHK ile 437 say l KHK'nin kariyer d / ndan uzmanl k kurumuna geçmeyi
s nav sistemine ba1layan düzenlemesi devam ettirilmi/tir.
511 say l KHK ile Döner Sermaye /letmesi kurulmu/tur. Ancak uygulanmam /t r.

511 say l KHK, Anayasa Mahkemesinde aç lan Esas: 1993/50 say l iptal davas
neticesinde 27 Aral k 1993 tarih ve 21801 say l Resmi Gazetede yay mlanan, 25.11.1993
tarih ve Karar: 1993/52 say l mezkur Mahkemenin karar ile 511 say l KHK'nin dayand 1
3911 say l Yetki Kanunun Anayasa Mahkemesinin 16.9.1993 tarih ve Esas: 1993/26 Karar:
1993/28 say l karar ile Anayasaya ayk r bulunup iptal edilmi/ bulunmas sebebiyle 511
say l KHK'nin Anayasaya ayk r oldu1una ve iptaline karar verilmi/tir. ptal karar ndan
do1abilecek

hukuki

bo/lu1un

doldurulmas

için

iptal

karar n n

Resmi

Gazetede

yay mlanmas ndan ba/layarak alt ay sonras nda yürürlü1e girmesi karara ba1lanm /t r.

G. 540 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

511 say l KHK'nin Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptali ile ortaya ç kan hukuki
bo/lu1un doldurulmas amac yla, 24 Haziran 1994 tarih ve Mükerrer 21970 say l Resmi
Gazetede, 540 say l Devlet Planlama Te/kilat Kurulu/ ve Görevleri Hakk nda Kanun
Hükmünde Kararname kabul edilip, yay mlanm /t r. 540 say l KHK ile Planlama Te/kilat n n
amac , görevleri, te/kilat yap s yeniden düzenleme konusu yap lm /t r. 540 say l KHK'nin
511 say l KHK'den farkl olan düzenlemeleri üzerinde durulacakt r.
Planlama Te/kilat n n Ba/bakana ba1l bulunmas , Ba/bakan n Planlama Te/kilat n n
idaresi ile ilgili yetkisini gerekli gördü1ü takdirde bir Devlet Bakan eliyle kullanabilmesi
devam ettirilmi/tir.

1. Görevlerdeki DeEi<iklikler

Planlama Te/kilat n n görevleri konusunda 511 say l KHK ile getirilen düzenlemeler
korunmu/tur. Yeni görevlerde de1i/iklik yap lmam /t r. Ancak göreve ili/kin 511 say l

KHK'nin 2. maddenin k bendindeki "Müste/ar n teklifi ve Ba/bakan n onay ile geçici çal /ma
gruplar kurmak" hükmü, 540 say l KHK'nin 2. maddesinin k bendinde yeralmam /t r. Bu
düzenleme 540 say l KHK'nin Planlama Te/kilat n n Merkez Te/kilat n n ana hizmet
birimlerini gösteren 9. maddesinin sonuna ek bir f kra olarak eklenmi/tir.

2. Te<kilat Yap6s6ndaki DeEi<iklikler

540 say l KHK ile Devlet Planlama Te/kilat n n Yüksek Planlama Kurulu ile Devlet
Planlama Te/kilat Müste/arl 1 ndan olu/an te/kilat na Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu
ilave edilmi/tir. Ekonomik kararlar n koordinasyonu amac yla böyle bir düzenlemeye
gidilmi/tir.
Yüksek Planlama Kurulunun idari yap s ve görevlerine ili/kin 511 say l KHK'deki
düzenleme, 540 say l KHK ile korunmu/tur. Ancak Kurulun görevlerine ili/kin 511 say l
KHK 5. maddenin f bendindeki "Toplu Konut daresinin gelecek y l programlar ile y l içinde
programlar n uygulanmas n de1erlendirerek varsa aksakl klar giderecek tedbirleri almak, y l
sonunda da o y l içinde yap lan uygulamalar de1erlendirmek amac yla y lda en az iki defa
Ba/bakan n uygun görece1i tarihlerde toplanmak." hükmü yerine, 540 say l KHK'nin 5.
maddesinin e bendinde "Toplu Konut daresi ve Toplu Konut Fonu Bütçesini onaylamak"
hükmü getirilmi/tir.
540 say l KHK ile Devlet Planlama Te/kilat bünyesine kat lan Para-Kredi ve
Koordinasyon Kurulunun idari yap s ve görevleri 6. maddesinde düzenlenmi/tir.
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Devlet Planlama Te/kilat Müste/arl 1 n n ba1l
oldu1u Bakan n ba/kanl 1 nda, Ba/bakan n belirleyece1i Bakanlar ile Maliye Bakanl 1
Müste/ar , Devlet Planlama Te/kilat Müste/ar , Hazine Müste/ar , D /ticaret Müste/ar ve
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas Ba/kan ndan olu/ur.

Kurul toplant lar na Ba/kan taraf ndan konuyla ilgili Bakanlar davet edilebilir ve
görü/ülecek konular n gerektirdi1i hallerde di1er kamu görevlileri de ça1r labilir.
Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Te/kilat Müste/arl 1 taraf ndan
yürütülür.
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun görevleri /unlard r: Ülkenin yurtiçi ve yurtd /
ekonomi, para, kredi ve maliye politikalar n tespit ederek uygulanmas nda koordinasyon
sa1lamak ve bununla ilgili gerekli tedbirleri ve kararlar almak; Bakanlar Kurulunun veya
Yüksek Planlama Kurulunun incelenmesini istedi1i konularda görü/ bildirmek; Destekleme
politikalar n n esaslar n belirleyerek destekleme fiyatlar konusunda Bakanlar Kuruluna
tavsiyelerde bulunmak; Ödemeler dengesindeki geli/meleri takip ederek gerekli tedbirleri
almak, ithalattan al nacak teminat ve fonlar hakk nda Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak;
Bakanlar Kurulunca verilen di1er görevleri yapmak; Kurul Kararlar n n uygulanmas n takip
etmek.
Müste/arl k Te/kilat , merkez te/kilat ile yurd / te/kilat olarak devam ettirilmi/tir.
Yurtd / te/kilat nda görevlendirilecek personel konusundaki düzenleme korunmu/tur. Ancak
540 say l KHK, yurtd / birimlerinin kurulmas , cetvelde kay tl ünvanlar n derecesi ve hangi
temsilcilikler nezninde kurulaca1 i/lemlerinde D /i/leri Bakan n n uygun görü/ünün al naca1
hükmünü ilave olarak getirmi/tir.
Devlet Planlama Te/kilat Müste/ar na yard mc olmak üzere be/ Müste/ar Yard mc s
ve bir Genel Sekreter görevlendirilmi/tir. Müste/ar Yard mc lar n n say s
taraf ndan belirlenir. 511 say l KHK'de üç Müste/ar Yard mc s bulunmaktayd .

3. Ana Hizmet Birimlerindeki DeEi<iklikler

Ba/bakan

Ana hizmet birimleri korunmakla birlikte, isimlerinde de1i/ikler olmu/tur. Yat r mlar
Sektör Programlar ve Koordinasyon Genel Müdürlü1ünün ismi ktisadi Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürlü1ü, Yap sal Uyum Sosyal Politikalar ve Koordinasyon Genel
Müdürlü1ünün ismi Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlü1ü, Kalk nmada
öncelikli Yöreler ve Bölgesel Geli/me Politikalar Genel Müdürlü1ünün ismi Bölgesel
Geli/me ve Yap sal Uyum Genel Müdürlü1ü, Avrupa Toplulu1u ile

li/kiler Genel

Müdürlü1ünün ismi Avrupa Birli1i ile li/kiler Genel Müdürlü1ü, Ekonomik ve Sosyal
Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Ba/kanl 1 n n ismi Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Ba/kanl 1
olarak de1i/tirilmi/tir. Ayr ca bütün ana hizmet birimlerinin görevlerini düzenleyen maddeler
yeniden düzenlenmi/tir. Ana hizmet birimleri ve görevleri /u /ekilde belirtilebilir:

540 say l KHK’ le olu/turulan Devlet Planlama Te/kilat n n Te/kilat Remas :
DEVLET PLANLAMA TERK LATI MÜSTERARLITI
MERKEZ TERK LATI (1) SAYILI CETVEL
Müste/ar Yrd. ve
Müste/ar

Genel Sekreter

Ana Hizmet Birimleri

--------

-------------

--------------------

Müste/ar

Müste/ar Yrd.

1) Y ll k Programlar ve Konjonktür

Müste/ar Yrd.

De1erlendirme Genel Müdürlü1ü,

Müste/ar Yrd.

2) Ekonomik Modeller ve Stratejik

Genel Sekreter

Ara/t rmalar Genel Müdürlü1ü,
3) ktisadi Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürlü1ü
4)Sosyal Sektörler ve
Koordinasyon Genel Müdürlü1ü,
5) Bölgesel Geli/me ve Yap sal
Uyum Genel Müdürlü1ü,
6) Avrupa Birli1i ile li/kiler

Genel Müdürlü1ü,
7)D / Ekonomik li/kiler
Genel Müdürlü1ü,
8)Yönetim Bilgi Merkezi
Dairesi Ba#kanl$%$
Dan /ma Birimleri

Yard mc Birimler

-----------------

-----------------

1) Müste/ar Mü/avirleri

1) Personel Dairesi B/k.

2) Müste/arl k Mü/avirleri

2) dari ve Mali /ler Dairesi Ba/kanl 1

3) Hukuk Mü/avirli1i

3) Yay n ve Temsil Dairesi Ba/kanl
4) Savunma Uzmanl 1

Y ll k Programlar ve Konjonktür De1erlendirme Genel Müdürlü1ü; y ll k programlar n
makro dengelerini olu/turmak, kalk nma planlar n n haz rlanmas na katk da bulunmak,
konjonktürel geli/meleri izlemek ve de1erlendirmek, kamu maliyesi, ödemeler dengesi, para,
banka ve mali piyasalar konular nda gerekli ara/t rmalar yapmak ve bu çerçevede gerekli
politika önerilerinde bulunmak, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görü/ vermek,
uluslararas kurulu/larla temas ve görü/melere kat lmakla görevlidir.
Ekonomik Modeller ve Stratejik Ara/t rmalar Genel Müdürlü1ü; kalk nma planlar n n
makro dengelerini olu/turmak, y ll k programlar n haz rlanmas na katk da bulunmak,
ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararas stratejiler,
sanayile/me, teknoloji, çevre politikalar

ve benzeri konularda ara/t rmalar yapmak,

geli/tirdi1i makro modeller ile ekonomik ve sosyal politikalar n uzun dönemli etkilerini
tahmin etmek, bölgesel entegrasyonlarla ilgili geli/meleri ve stratejileri izlemek ve bunlara
yönelik

alternatifler

haz rlamak,

kalk nma

planlar n n

uygulanmas n

izlemek

ve

de1erlendirmek, bu konularda uluslararas kurulu/larla temas ve görü/melere kat lmakla
görevlidir.
ktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlü1ü; ekonomik sektörlerde proje
geli/tirme ve de1erlendirme, sanayile/me, te/vik ve yönlendirme, iç ve d / ticaret politikalar

konular nda çal /ma ve ara/t rmalar yapmak suretiyle kalk nma planlar ve y ll k programlar n
haz rlanmas na katk da bulunmak, ekonomik sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler
geli/tirmek, kamu yat r m program n haz rlamak, kamu projelerini izlemek ve y l içinde
revizyonu ile ilgili i/lemleri yapmak, uygulamaya ait dönem raporlar n

haz rlamak,

uygulamay yönlendirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görü/ vermek, plan ve
programlar n uygulanmas s ras nda kamu ve özel kesim kurulu/lar aras nda gerekli
koordinasyonu sa1lamak ve bu amaçla kurum ve kurulu/lar n üst düzey yetkili temsilcilerinin
kat laca1 komisyonlar kurmak, uluslararas kurulu/larla temas ve görü/melere kat lmakla
görevlidir.
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlü1ü; sosyal sektörlerde çal /ma ve
ara/t rmalar yapmak suretiyle kalk nma planlar ve y ll k programlar n haz rlanmas na katk da
bulunmak, sosyal sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geli/tirmek, kamu yat r m
program n haz rlamak, kamu projelerini izlemek ve y l içinde revizyonu ile ilgili i/lemleri
yapmak, uygulamay yönlendirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görü/ vermek,
plan ve programlar n uygulanmas s ras nda kamu ve özel kesim kurulu/lar aras ndaki gerekli
koordinasyonu sa1lamak ve bu amaçla kurum ve kurulu/lar n üst düzey yetkili temsilcilerinin
kat laca1 muhtelif komisyonlar kurmak, uluslararas kurulu/larla temas ve görü/melere
kat lmakla görevlidir.
Bölgesel Geli/me ve Yap sal Uyum Genel Müdürlü1ü; il ve ilçe baz nda ara/t rma ve
planlama çal /malar yapmak, di1er kamu kurum ve kurulu/lar n n bu konularda yapacaklar
çal /malar n Kalk nma Planlar ve Y ll k Programlarla tutarl l 1 n sa1lamak, yap sal uyum
politikalar n n uygulanmas s ras nda ortaya ç kabilecek sorunlar n çözümü amac yla projeler
geli/tirmek ve bu konularda yap lacak çal /malar koordine etmek, yerel istihdam n ve
giri/imcili1in geli/tirilmesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli sanayi i/letmelerinin, esnaf ve
sanatkarlar n ve k rsal kesimin sorunlar na yönelik politikalar geli/tirmek, kurumsal ve hukuki
düzenlemeler ile ilgili görü/ vermek, uygulamay yönlendirmek, kalk nmada öncelikli yöreleri
ve ihtiyaçlar n tespit etmek, bu yörelerin özelliklerini dikkate alarak daha h zl bir geli/me
sa1lanmas amac yla gerekli çal /malar yapmak, bölgesel kalk nma projeleri ile ilgili

koordinasyonu sa1lamak ve görev alan na giren konularda görü/ vermek ve uluslararas
kurulu/larla temas ve görü/melere kat lmakla görevlidir.
Avrupa Birli1i ile li/kiler Genel Müdürlü1ü; Avrupa Birli1i ile ili/kilerde ekonomik,
sosyal, hukuki ve di1er konularda Hükümet taraf ndan tespit edilecek hedef ve politikalarla
ilgili çal /malar yapmak ve önerilerde bulunmak, ihtiyaç duyulan inceleme ve ara/t rmalar
yapmak veya yapt rmakla görevlidir.
D / Ekonomik li/kiler Genel Müdürlü1ü; bölgesel, çok tarafl ve ikili ekonomik
ili/kilerin kalk nma planlar ve y ll k porgramlarda belirtilen ilke, hedef ve politikalarla
uyumlu ve etkili bir /ekilde yürütülmesi için gerekli çal /malar yapmak, geli/mekte olan
ülkelerin kalk nma çabalar na yard mc olmak amac yla bu ülkelere yönelik teknik yard m
faaliyetlerini yürütmek, geli/me yolundaki ülkeler ve özellikle slam ülkeleri aras nda
ekonomik ve ticari i/birli1i amac yla kurulan te/kilatlarla ilgili gerekli çal /malar yapmak, bu
te/kilatlar n daimi nitelikteki kurullar n n gerekti1inde sekreterya hizmetlerini yürütmekle
görevlidir.
Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Ba/kanl 1 ; Ekonomik, sosyal ve kültürel politikalar
ve hedefleri belirlemekte Hükümete mü/avirlik görevinin etkin bir /ekilde yerine getirilmesi
amac yla Müste/arl k bünyesinde, dünyadaki ekonomik, sosyal ve kültürel olu/um ve
geli/imleri an nda alacak, de1erlendirecek, yetkililerin ve kamuoyunun bilgisine sunacak,
ar/ivleyecek Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Ba/kanl 1 kurulur.
Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Ba/kanl 1 ; kalk nma planlar ve y ll k programlar n
ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli bilgileri ulusal
ve uluslararas kurulu/lardan sa1lamak, bu bilgileri kullan c lara sunmak, Müste/arl k
bilgisayar sistemlerinin etkin olarak kullan lmas için gerekli tedbirleri almakla görevlidir. Bu
birimde sözle/me ile istihdam edilecek Bilgisayar Mühendisi ve Çözümleyici kadrolar nda
çal /t r lacak personelde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 32'inci maddesindeki /artlar
aran r.Dairenin çal /ma esaslar Müste/arl kça düzenlenir.

540 say l KHK ile 511 say l KHK'ye paralel olarak, kalk nma plan ve y ll k
programlar n haz rlanmas na, bilgi toplama, i/birli1i, ekonomik sosyal ve kültürel hedeflerin
belirlenmesi, kalk nma plan ve y ll k programlar n kabulü ve koordinasyonuna ili/kin
hükümler düzenlenmi/tir.

4. Dan6<ma Birimlerindeki DeEi<iklikler

Hukuk Mü/avirli1i ve Müste/arl k Mü/avirleri devam ettirilmi/tir.
Hukuk Mü/avirli1ine ili/kin 511 say l KHK'deki düzenleme korunmu/tur.
540 say l KHK ile Müste/arl k Mü/avirleri, Müste/ara yard mc olmak üzere en fazla
be/ Müste/ar Mü/aviri ve di1er birimlerde istihdam edilmek üzere yirmibe/ Müste/arl k
Mü/aviri olarak ayr lm /t r.

5. Yard6mc6 Birimlerdeki DeEi<iklikler

Yard mc birimler korunmu/tur. Ancak isim isim aç k olarak belirtilmi/tir. Bu
birimler, Personel Dairesi Ba/kanl 1 , dari ve Mali /ler Dairesi Ba/kanl 1 , Yay n ve Temsil
Dairesi Ba/kanl 1 ve Sivil Savunma Uzmanl 1 d r. Ancak 511 say l KHK'de oldu1u gibi
görevleri belirtilmemi/tir.

6. Personel

540 say l KHK, 511 say l KHK'nin personele ili/kin hükümlerini korumu/tur.

511 say l KHK ile kurulan Döner Sermaye /letmesi 540 say l KHK ile kald r lm /t r.
511 say l KHK ve buna paralel olarak ç kar lan 540 say l KHK'nin de1erlendirilmesi
için henüz erkendir. 540 say l KHK hükümlerinin hayata geçirilmesini ve uygulanmas n
beklemek en do1ru yol olacakt r. Tezin Planlama Te/kilat bünyesindeki yeni kalk nma
anlay /

do1rultusunda de1i/iklikler yap lmas

gerekti1i iddias , 540 say l

KHK ile

kuvvetlendirilmi/tir. Yap lan de1i/ikliklerin yeni kalk nma anlay / n n gerekli k ld 1
de1i/iklik ihtiyac n

kar/ lay p, kar/ layamad 1 n n zaman içerisinde ortaya ç kaca1

dü/ünülmektedir.

H. 3067 SAYILI KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜTE KONMASI VE
BÜTÜNLÜ ÜNÜN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Haz rl k Safhas :
3067 say l Kanun tasar s Meclis Ba/kanl 1 na sunulduktan sonra Bütçe ve Plan
Komisyonuna

havale edilmi/tir. Bütçe ve Plan Komisyonu Kanun tasar s n görü/erek,

Meclis Ba/kanl 1 na iade etmi/tir. Meclis Ba/kanl 1 Kanun tasar s n , Komisyon raporuyla
Meclis Genel Kuruluna sevk etmi/tir (44).
3067 say l Kanunun Meclis görü/melerindeki tutanaklar ndan, 3067 say l Kanun
hakk nda sunulan görü/lerin s n rl oldu1u görülmektedir (45). Kanun teklifinin Meclisteki
görü/mesinde sunu/ konu/mas ve muhalefet ad na bir konu/ma yap lm /t r. Ba/ka bir
görü/me olmam /t r. Burada 3067 say l Kanunun k sa, teknik ve yönteme ili/kin olmas etkili
olmu/tur.

1982 Anayasas n n, çift meclis sistemini kald r p, tek meclis sistemini getirmesi
sebebiyle, 77 say l Kanunda yap lmas gerekli de1i/iklikler yap larak Meclise sunulmu/ ve
kabul edilmi/tir.

De1erlendirilmesi:

6 Kas m 1984 tarih ve 18567 say l Resmi Gazetede yay mlanan 3067 say l Kalk nma Planlar n n
Yürürlü1e Konmas ve Bütünlü1ünün Korunmas Hakk nda Kanun ile kalk nma

(44)TBMM. Tutanak Der., 1984, C.VII-II, Dönem: 17, 22.10.1984, S. Say s : 133, sh. 2 vd.
(45)TBMM. Tutanak Der., 1984, C.VII-II, Dönem: 17, Birle/im:18, Oturum:1, 30.10.1984,
sh. 621-624.

planlar n n Mecliste görü/ülmesi, onaylanmas ve kanun tasar ve tekliflerinin kalk nma
plan na uygunlu1u ile kalk nma planlar nda de1i/iklik yap lmas hükme ba1lanm /t r. 3067
say l Kanunun ismi, 77 say l Kanundaki "Uzun Vadeli Plan" yerine uygulamadaki ismi
benimsenerek "Kalk nma Plan " olarak düzenlenmi/tir. Buna paralel olarak kanun içerisinde
yer alan "uzun vadeli plan" ismi "kalk nma plan " olarak de1i/tirilmi/tir.
3067 say l Kanun temel olarak 77 say l Kanunda öngörülen yöntem ve onaylama
/eklini devam ettirmi/tir. 1982 Anayasas ile çift Meclis sistemi (Cumhuriyet Senatosu ve
Millet Meclisi) kald r l p, tek Meclis sistemi benimsendi1inden, buna uygun bir düzenleme
getirmi/tir.

Kalk nma plan n n hukuki onaylama /eklinin "Meclis Karar " olmas devam

ettirilmi/tir.
3067say l Kanuna göre, Planlama Te/kilat taraf ndan haz rlanan kalk nma plan ,
Yüksek Planlama Kurulu taraf ndan görü/üldükten sonra Bakanlar Kuruluna sevk edilmekte,
Bakanlar Kurulunda kabul edilip, imzaland ktan sonra Ba/bakanl k taraf ndan, Meclis
Ba/kanl 1 na onaylanmak üzere gönderilmektedir.

Meclis Ba/kan , kalk nma plan n "Plan ve Bütçe Komisyonu"na sevk etmektedir.
Komisyon, Bütçe Komisyon üyelerinden olu/maktad r. Komisyon kalk nma plan n yirmi
günde (be/ günlük ara verme dahil) görü/erek, karara ba1lamaktad r. Meclis Genel Kurulu
Komisyondan gelen kalk nma plan n sekiz günde görü/üp, karara ba1lamaktad r. Kalk nma
plan n n bütünlü1ünü koruyucu önlemlerler 77 say l Kanunda oldu1u gibi korunmu/tur.
Kalk nma plan "Meclis Karar " olarak hukuk normlar hiyerar/isinde yerini almaktad r.
Kalk nma plan n n yürütme üzerinde etkili olmas için yasama organ nca onaylanmas
gerekti1i genel kabul görmektedir (46).
3067 say l Kanun, Meclise havale edilen kanun tasar ve teklifleri ile bu tasar ve teklifler üzerinde
verilen de1i/iklik önergelerini, Kalk nma Plan na uygunluk bak m ndan

(46) M LLET, J.D. (Çev.SOYSAL, M.):Devlet Planlar n n haz rlanmas , Ankara 1957, sh.
66.
incelenece1ini ve uygun bulunmazsa, reddedilece1i hükme ba1lanm /t r. Bu hüküm de 77 say l Kanuna
paraleldir. Burada amaç, Meclise sunulan kanun tasar ve teklifleri ile yürürlükte bulunan teknik bir belge olan
kalk nma plan n n bütünlü1ünün ve uyumunun bozulmas n n önlenmesidir.

3067 say l Kanun kalk nma plan nda de1i/iklik yap lmas da yöntemde paralellik
ilkesi gere1i, kabuldeki yöntemin uygulanaca1 n hükme ba1lam /t r.
Belirtildi1i gibi 3067 say l Kanun, 77 say l Kanunun sistemini ve onaylanma /eklini
korumu/tur. Yirmi y l a/an kalk nma plan uygulamas ndan sonra, yap lan yeni düzenlemenin
kalk nma plan n n kanun ekinde onaylanmas sisteminin kabul edilmesinin daha do1ru olaca1
dü/ünülmektedir.
Kanun tasar ve tekliflerinin kalk nma plan hükümlerine uygunlu1u denetlenecek,
uygun olmayan hükümler reddedilecektir. Kanunlar ve meclis kararlar yasama organ
i/lemidir. Ancak, hukuk normlar hiyerar/isinde kanunlar meclis kararlar n n üzerinde yer
almaktad r. Normlar hiyerar/isine ters bir denetleme söz konusudur. Tüzükler, yönetmeliklere

uygun olamayaca1 gibi, kanunlar n meclis karar na uygun olmas dü/ünülemez. Buna uygun
olarak, kalk nma plan n n onama kanunu ile yürürlü1e konulmas do1ru olacakt r. Böylece
hukuk normlar hiyerar/isindeki istisna, kurala uygun olarak düzenlenmi/ olacakt r.

IV. DAREDE REFORM HT YACI VE YAKLARIMI

Planl kalk nma yönteminde meydana gelen de1i/me, kamu idaresinde de bir çok
de1i/ikli1in yap lmas n gerektirmi/tir. Bir dizi kanun ve karnamelerle kamu idaresinde
düzenlemeler yap lm /t r. Bunlar n hemen hepsi, günün ihtiyaçlar ndan ç kan ço1u ki/isel
görü/lere ve tecrübelere dayal olarak kalm /t r. Ara/t rma yap lmas ihtiyac ba/lang çta
ihmal edilmi/tir. 1986 y l nda DPT'nin talebi ile TODA E bir kamu idaresi ara/t rmas
ba/latm / ve idarenin uyum ihtiyaçlar

belirlenmi/tir. Ara/t rma yapma ve ara/t rma

sonuçlar na dayanma ihtiyac , bu bölümde buraya kadar incelenen hukuki ve idari yap
düzenlemelerinde görülen çalkant n n sebeplerinden biri, belki de ba/ sorumlusudur.

A. KAMU YÖNET M ARARTIRMA PROJES

(KAYA PROJES ) VE AMACI

Bu rapor 1988 y l nda haz rland 1 ndan, Türk Planc l 1 n n De1i/me Dönemindeki de1erlendirmeleri
kapsamaktad r.

1988 y l nda, Devlet Planlama Te/kilat nca Alt nc Be/ Y ll k Kalk nma Plan ve y ll k
program uygulamalar na / k tutacak /ekilde Devlet idaresini geli/tirmek ve yeniden
düzenlemek

üzere bu güne kadar yap lm / olan çal /malar n uygulamaya ne ölçüde

yans d 1 n ara/t rmak, darbo1azlar ve sorunlar belirlemek ve bunlarla ilgili al nmas gereken
önlemleri belirlemek, Avrupa Toplulu1una kat lma karar alm / olan Türkiye'nin, Toplulu1a
idari uyum alan nda yapmas gerekli haz rl klar tespit etmek üzere Kamu Yönetimi Ara/t rma
Projesi Raporlar (KAYA Projesi) haz rlanm /t r.

Kamu Yönetimi Ara/t rma Projesinin amac , kamu hizmeti gören merkezi idarenin
merkez ve ta/ra te/kilat ile yerel yönetimleri etkili, süratli, ekonomik, verimli ve nitelikli
hizmet görecek bir düzene kavu/turmak, kamu yönetiminin geli/en ça1da/ /artlara uyumunu
sa1lamak, kamu kurulu/lar n n amaçlar nda, görev, yetki ve sorumluluklar nda ve bunlar n
bölünü/ünde, te/kilat yap lar nda, personel sistemlerinde, kaynaklar nda, kaynaklar n
kullan l / /ekillerinde, yöntemlerinde,

mevzuat nda, haberle/me ve halkla ili/kiler

sistemlerindeki aksakl klar, bozukluk ve eksiklikleri tespit etmek ve bu konularda yap lmas
gerekenleri incelemek ve öneriler sunmakt r.
KAYA Projesinin genel kapsam merkezi idareyi olu/turan genel ve katma bütçeli
kurulu/larla, bunlar n ta/ra te/kilatlar , yerel yönetimler ve di1er kamu kurumlar ndan
olu/mu/tur.
KAYA Projesi, Proje Yönetim Kurulunun genel sorumluluk ve gözetiminde
Ba/bakanl k, Bakanl klar, Ba/bakanl 1 n ve Bakanl klar n ba1l kurulu/lar , yerel yönetimler
ve üniversiteler ile i/birli1i yürütülerek TODA E taraf ndan gerçekle/tirilmi/tir.KAYA
projesi, yedi ara/t rma grubu olu/turularak, gerçekle/tirilmi/tir. Ara/t rma gruplar n n
üzerinde Genel De1erlendirme Grubu yer alm /t r. Grup, ara/t rma gruplar raporlar
aras ndaki genel uyumu sa1lama görevini üstlenmi/tir.
MEHTAP Raporu ve di1er raporlar çal /malarda dikkate al nm /t r. Çal /ma sonunda
Rapor haz rlanm /t r. dari reform çal /mas , de1erlendirmeler ve öneriler sunulmu/tur
(47).T.C. Devlet Te/kilat 1988 Projeden faydalan larak haz rlanm /t r.

B.PLANLAMANIN HUKUK VE DAR YAPISI LE LG L ÖNER LER

Kamu Yönetimi Ara/t rma Projesinde (KAYA Projesi) Planlama ile ilgili olarak /u
hususlar belirtilmi/tir: Planlama Te/kilat n n Ba/bakanl 1a ba1l kalmas gereken kurulu/lar
aras nda oldu1u, Planlama Te/kilat n n uygulay c bir kurulu/ olmaktan ç kar l p, ilk kurulu/ta

belirlenen planlama görevine çekilmesi, dan /ma birimi haline getirilmesi ve buna ba1l
olarak uygulay c birimlerin (Te/vik ve Uygulama, Yabanc Sermaye ve Serbest Bölgelerin)
ilgili kurulu/lara ba1lanmas gerekti1i, Ba/bakanl 1a ba1l ekonomik kurulu/lar n çok say da
Devlet Bakan n n görevlendirildi1ini, ekonomik alanda Bakanlar aras nda e/güdümü
sa1layacak Bakanlar Kurulu içinde "Ekonomi Yüksek Kurulu" olu/turulmas , Yüksek
Planlama Kurulunun teknik üyelerinin tekrar Kurula üye yap lmas ve Yüksek Planlama
Kurulunun, Bakanlar Kurulunda olu/turulacak "Yüksek Ekonomik Kurul"un bir alt kurulu/u
haline gerilmesi gerekti1i belirtilmi/tir (48).

(47) Kamu Yönetimi Ara/t rmas Genel Raporu, KAYA, Kamu Yönetimi Ara/t rma Projesi,
TODA E. Yay n , Ankara 1991, sh.3 vd.
(48) Kamu Yönetimi Ara/t rmas Genel Raporu, KAYA, Kamu Yönetimi Ara/t rma Projesi,
age, sh.20 vd; Kamu Yönetimi Ara/t rmas Mali ve Ekonomik kurulu/lar Ara/t rma
Grubu raporu, KAYA, Kamu Yönetimi Ara/t rma Projesi, TODA E. Yay n , Ankara
1992, sh.64. vd.
V. D ER KAMU KURULU LARININ YEN KALKINMA
YAKLA IMI AÇISINDAN DÜZENLENMELER

hracata dönük kalk nma politikalar na geçilirken serbest piyasa ekonomisine geçi/i
destekleyecek pek az kurumla/ma bulmaktayd . Serbest ticarete geçi/ h zla yap laca1 ndan,
kurumla/ma eksikliklerini giderici önlemlerin h zla al nmas gerekmi/tir. 1984 y l nda
Ba/bakanl kta kurulan darenin Yeniden Düzenlenmesi Kurulu, düzenlemlere bu aç dan
yakla/m /t r. Baz mevcut fonksiyonlar n ve ilgili kurumlar n n de1i/ik birle/imlerle yeniden
kurulmas , yeni fonksiyonlar yüklenmesi, Sermaye Piyasas Kurumu, GEME gibi olu/ma
halindeki kurumlar n geli/tirilmesi yoluna gidilmi/tir. Baz düzenlemeler ise ele al nmam /t r.
A/a1 da, yap lan düzenlemelere birkaç örnek sunulmu/tur.

A. HAZ NE VE DIR T CARET

25.4.1986 tarih ve 19088 say l Resmi Gazetede yay mlanan 3274 say l Hazine ve
D /ticaret Müste/arl 1

Te/kilat

ve Görevleri Hakk nda Kanun ç kar larak, Hazine

Müste/arl 1 düzenlenmi/tir (49).
Hazine ve D /ticaret Müste/arl 1 (HDTM) ekonomi, d / ticaret politikalar n n
tespitine yard mc olmak, bu faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanmas , uygulaman n takibi ve
geli/tirilmesi için kurulmu/tur. 436 say l KHK ile "yat r m ve te/viklerin" tespitiyle de
görevlendirilmi/tir.
Maliye Bakanl 1 'ndan "Hazine" birimi ayr lm / ve "D / ticaret" birimi ile
birle/tirilerek HDTM kurulmu/tur.

(49) 3274 say l Kanunun öncesini olu/turan 13.12.1983 tarih ve 188 say l KHK ile
8.6.1984 tarih ve 232 say l KHK, s ras yla 14.12.1983 ve 18.6.1984 tarihlerinde
yürürlü1e girmi/lerdir.
HDTM, Planlama Te/kilat na ba1l uygulay c birimler olan "Te/vik ve Uygulama",
"Yabanc Sermaye" ve "SerbestBölgeler" Genel Müdürlüklerinin ba1lanmas yla bir Hizmet
Bakanl 1 yla k yaslanabilecek bir birim haline gelmi/tir.
HDTM, tezde belirtilen görü/leri destekler /ekilde, 20.12.1994 tarih ve 22147 say l
Resmi gazetede yay mlanan 4059 say l Hazine Müste/arl 1 ile D / Ticaret Müste/arl 1
Te/kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun ile ikiye ayr lm /t r. 4059 say l Kanun, iki ayr
müste/arl 1 iç içe girmi/ sekiz madde, bir ek madde ve geçici yedi madde ile düzenleyerek
kar / kl 1a sebep olmaktad r. Kanunun 1. maddesinde iki müste/arl 1 n amaç, ana hizmet
birimleri, görev ve te/kilatlar ile müste/arlar düzenleme konusu yap lm /t r. Kanun yapma
tekni1i aç s ndan bu konunun iki ayr

kanunla düzenlenmesinin yerinde oldu1u

dü/ünülmektedir. Planlamadan ayr lan uygulay c birimler ilgilerine göre bu iki müste/arl k
aras nda payla/ lm /t r.

HM ve DTM, 1980 sonras kurulan yeni ekonomik kurulu/lard r. Bu iki müste/arl kta,
hazine fonksiyonu yan nda, ihracata yönelik politikalar n uygulanmas için d / ticaret ve buna
ba1l olarak te/vik politikalar uygulanmas ile ilgili fonksiyonlar toplanm /t r.

B. SERMAYE P YASASI

1980'li y llar n ba/lar ndan itibaren sermaye piyasas nda aç kl k ve güven ortam n
tesis ve piyasan n etkin çal /mas n sa1lamak için düzenlemeler yap lm /t r. 30.7.1981 tarih ve
17416 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu ç kar lm /t r.
2499 say l Kanun, tasarruflar n menkul k ymetlere yat r larak halk n ekonomik
kalk nmaya etkin ve yayg n /ekilde kat lmas n sa1lamak amac yla, sermaye piyasas n n
güven, aç kl k ve kararl l k içinde çal /mas n , tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin
korunmas n , düzenlemek ve denetlenmesini sa1lamak amac yla yürürlü1e girmi/tir.
Bu Kanun ile sermaye piyasas araçlar n n, bu araçlar n ihrac , halka arz ve sat / ile
ilgili düzenlemeler yap lm /t r. Sermayeden kalk nmada faydalan lmas gerekmektedir (50).
1985 y l nda stanbul Menkul K ymetler Borsas yeniden düzenlenerek faaliyete
geçirilmi/tir. Piyasan n geli/mesine yönelik ortam haz rlanm /t r. Ayr ca, aç kl k ilkesi
çerçevesinde /irketler hakk nda bilgi ak m n sa1lamak amac yla mali tablo ve raporlarda
uyulacak /ekil ve ilkeler tespit edilmi/tir.
Sermaye piyasas n n hukuki ve kurum çerçevesi olu/turulduktan sonra, özel ve kamu
kesiminin ihtiyaç hissetti1i fonlar n teminine yönelik yeni araçlarla ilgili düzenlemeler
yap lm /t r. Bu araçlardan, Kat lma ntifa Senetleri, Kar/Zarar Ortakl 1 Belgesi, Finansman
Bonosu, Banka Garantili Bono ve Banka Bonosu özel sektörün finansman sa1lanmas nda
kullan lmaya ba/lan lm /t r. Özel sektör ve kamu kesimi taraf ndan ihraç edilebilen Dövize
Endeksli Bono uygulamas yan nda, Kamu Ortakl 1 Fonu taraf ndan ihraç edilen Gelir

Ortakl 1 Senetleri yeni birer araç olarak sermaye piyasas nda kullan lmaya ba/lanm /t r. Daha
sonra uygulama geli/tirilerek devam ettirilmi/tir.
Özelle/tirme uygulamas na 1988 y l nda TELETAR' n hisselerinin bir k sm n n halka sat lmas yla
ba/lan lm /t r. Özelle/tirme i/lemleri devam ettirilmi/tir (51).

C. TERV KLER

1980 sonras te/viklerin uygulanmas yla görevli "Te/vik ve Uygulama" ile "Yabanc
Sermaye" birimleri Planlama Te/kilat na ba1lanm /t r.

(50) D NLER, Z.: Mikroiktisat, Gözden Geçirilmi/ B.3, stanbul 1983, sh. 546.
(51)VI. Be/ Y ll k Kalk nma Plan Öncesinde Geli/meler 1984- 1988, DPT. Yay n , Ankara
1990 sh. 102.
Kalk nma plan ve y ll k programlar çerçevesinde te/vikler, Planlama Te/kilat
taraf ndan geli/tirilmi/tir. Bu dönemin özelli1i olarak öncelikle ihracat n te/viki sistemi
geli/tirilmi/tir (52). thalat n serbest b rak lmas yla birlikte, girdi kullan m nda rahatl k ve
ürün kalitesinde yükselme sa1lanm /t r. Bu durum ihracat n artmas nda kendini göstermi/ ve
ihracat gelirleri h zla yükselmi/tir. hracat te/viklerinin bir k sm n n "fiyat k rma" (damping),
bir k sm n nda "korumac l k" olarak yorumlanabildi1i için, uluslararas d / ticarette yeni
te/vik

araçlar n n

geli/tirilmesi

gerekmi/tir.

Henüz

bu

araçlar

tam

manas yla

geli/tirilememekle birlikte baz idari ve hukuki düzenlemeler yap lm /t r.
14 A1ustos 1991 tarih ve 20960 say l Resmi Gazete'de yay mlanan 436 say l KHK ile
3274 say l Hazine ve D /ticaret Müste/arl 1 Kanunu de1i/tirilerek, "Te/vik ve Uygulama" ile
"Yabanc Sermaye" Genel Müdürlükleri ad geçen Müste/arl 1a ba1lanm /t r. "Yat r m ve
Te/vik Politikalar n n" tespitine yard mc olmak görevi HDTM'na verilmi/tir.

Te/vikleri uygulayan birimlerin, "d /ticaret" birimiyle birle/tirilerek yeni bir
Müste/arl k veya

Bakanl k kurulmas

ya da bunlar n yeniden ilgili Bakanl klara

devredilmeleri de savunulmaktad r (53). HDTM, 4059 say l Kanun ile Hazine Müste/arl 1
ile D / Ticaret Müste/arl 1 olarak ikiye ayr lm /t r.
Di1er yandan, te/vik uygulamas n n di1er kanad n te/kil eden "yat r m te/vikleri" alan nda beklenen
geli/me sa1lanamam /t r. hracata yönelik sanayile/menin, yat r mlar da kamç layaca1 görü/ü, beklenen h zda
gerçekle/memi/tir. thal ikamesi politikas n n kapal ekonomi davran /lar na sahip kurum ve kurulu/lar n,
ihracata yönelik sanayile/me politikas na uygun /ekilde geli/tirilmesi, kurumla/malar n n sa1lanmas ihtiyac
do1mu/ ve devam etmektedir.

(52)Döviz Kazand r c Faaliyetlerin Te/viki Politikalar , Özel ihtisas, Komisyonu Raporu,
DPT, Yay6n6, Ankara 1990, sh. 6 vd.; Yat6r6mlar6 Te<vik Politikalar6, Özel htisas

Komisyonu Raporu, Ankara 1989, sh. 9 vd.
(53) TAN, T.: Ekonomik Kurum ve Kurulu/lar Nas l Yönetilmeli, Yeniden Yap lanma,
Milliyet Gzt. 28.6.1991, sh. 11.; Kamu Yönetimi Ara/t rmas , Mali ve Ekonomik
Kurulu/lar Ara/t rmas Grubu Raporu, TODA E. Yay n , Ankara 1992,
sh. 144 vd.
Bu arada ihracat te/viklerinin daha etkili /ekilde yönlendirilmesinin sa1lanmas
amac yla, Te/vik ve Uygulama Genel Müdürlü1ü çe/itli kanuni düzenlemelerle DPT-HDTMHM-DTM Ba/bakanl k aras nda s k s k yer de1i/tirmi/tir. Bu de1i/ikliklerin, yeni idari
yap n n yerle/mesine f rsat tan nmadan gerçekle/tirilmesi, idareye uyum meselesinin ortaya
ç kmas na ve hizmetlerde verimin dü/mesine sebep olmu/tur. Te/viklerin kalk nma
planlar ndan ba1 ms z olarak belirlenmesi ve uygulanmas , ekonomide makro denge ve
kaynaklar n ba1lant s n n kopsam na, özel sektör için yat r m hedefleri ve yönlendirmesinin
belirlenememesine, özel sektör ve kamu kesimi yat r mlar n n bir bütün olarak etüd edilip,
paralellik sa1lanamamas na yol açm /t r.

D. GÜMRÜKLER

hracata yönelik kalk nma politalar yla birlikte gümrük politikalar önem kazanm /t r.
"Gümrük"lerle

ilgili

kamu

hizmeti

zaman

zaman

ayr

bir

Bakanl k

/eklinde

te/kilatland r lmaktad r. Bundan vazgeçilip Maliye Bakanl 1 na da ba1lanmaktad r. Bugün
Maliye Bakanl 1 na ba1l bir Müste/arl k /eklinde düzenlenmi/tir. Yeni kurulmas dü/ünülen,
D /ticaret Bakanl 1 na ba1lanmas ndan da söz edilmektedir. hracata yönelik kalk nma
politikas n n uyguland 1 geçmi/ onüç y lda, gümrük alan ndaki düzenlemelerde istikrar
sa1lamam /t r. Di1er taraftan, gümrüklerin etkin hale getirilmesi ihtiyac devam etmektedir.
Gümrük biriminde dünyada geli/en d / ticaret anlay / na uygun olarak, yeni fonksiyonlar ve
idari düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir.
Gümrük biriminin var olan yap s yla Türkiye, önemli bir ihracat-ithalat art / ve AT
ve GATT ile ilgili yükümlülüklerinde olumlu geli/meler sa1lam /t r. Türkiye Avrupa
Ekonomik Toplulu1u (AET) ili/kileri çerçevesinde daha önce ertelemi/ bulundu1u gümrük
indirimi ve uyum yükümlülüklerini 1988 y l ndan bu yana düzenli olarak yerine getirmektedir.
1992 y l itibariyle oniki y ll k listede toplam indirim % 70'e, yirmiiki y ll k listede % 60'a
ula/m /t r. Oniki ve yirmiiki y ll k listelerdeki toplam ortak gümrük tarifesi uyumu ise 1992
y l nda yirmi iki y ll k listede yap lan ilave % 20'lik uyum ile % 40'a ç km /t r (54). Türkiye
zaman içerisinde gümrük oranlar n azaltacakt r. EFTA ülkeleri, Ekonomik /birli1i Te/kilat
(ECO), Türkiye- slam ülkeleri ili/kileri, Karadeniz Ekonomik /birli1i çerçevesinde çe/itli
düzenlemeler antla/malar gere1ince yap lmaktad r (55).
Duraklayan ihracat art / n n sa1lanmas ve uluslararas ekonomik kurulu/larla d /
ticaret ve gümrük ili/kilerinin geli/tirilebilmesi için, daha iyi te/kilatlanm / bir gümrük
te/kilat na ihtiyaç bulunmaktad r. Dünyada geli/en ihracata dönük fakat yeni korumac l k
yöntemleriyle yürüyen d / ticaret politikalar n n Türkiye'de de uygulanmas n , hatta
Türkiye'nin kendi yöntemlerinin geli/tirmesini sa1layabilecek güç ve yetenekte, yeterli
yetkilerle donat lm / bir te/kilata ihtiyaç vard r. Bunun temini için bir fonksiyon analizine
dayal

idari yap

düzenlemesinin, idari düzenlemelerde eski hatalar

bak m ndan yararl olaca1 dü/ünülmektedir.

tekrarlamamak

E. ET T M VE ÇALIRMA HAYATI

Kalk nman n iki boyutu olan "sosyal ve kültürel kalk nman n" sa1lanmas e1itimle
yak ndan ilgili bulunmaktad r (56).
hracata yönelik kalk nma politikalar n n e1itim ve çal /ma hayat n n düzenlenmesine
etkisi önemlidir. Onüç y ll k dönemde bu yöndeki düzenlemelerin baz lar ba/lam /, baz lar
ise hiç ba/lamam /t r.

(54) Alt nc Be/ Y ll k Kalk nma Plan (1990-1994). 1993 Y l Program , DPT. Yay n , sh. 25.
(55)1993 Y l Program .: age., sh. 25 vd.

(56) AYTÜR, M.: Kalk nma Yar / ve Türkiye, Ankara 1970, sh. 227; HARBISON, F.:
(Çev. YILDIRIM, S.): Ekonomik Geli/me Yönünden E1itim, 1970, Planlama: DPT.
Der., S.10, sh. 77 vd.

hracata dönük kalk nma politikalar n n uygulanmas , nitelikli ara kademe i/gücü ve
yüksek nitelikli insan gücünü gerektirmektedir. thal ikamesine dayal kapal ekonomi
döneminde de, kalk nma planlar uzun vadede nitelikli i/gücünün önemini dikkate alarak
mesleki ve teknik e1itimin güçlendirilmesi ve düzenlenmesi üzerinde durmu/lard r. lk iki
plan döneminde e1itime büyük kaynaklar aktar lm /t r. Daha sonra, bütçe s k nt lar yla
kaynaklar n oran olarak azald 1 görülmü/tür. Yine de, mesleki teknik ara insan gücü e1itimi
için önemli bir altyap , yüksek ö1retim için de önemli say labilecek bir ortam haz rlanm /t r.
Ancak, ithal ikamesi döneminde uygulanan bütün önlemlere ra1men, mesleki ve
teknik e1itime olan ö1renci talebi artmam /t r. Ayn dönemde, verimlilik ve kalite endi/eleri

olmayan korunmu/ sanayilerinde nitelikli insan gücü talepleri dü/ük kalm /t r. Türk sanayii
niteliksiz, asgari ücretli i/gücü yo1unluklu olarak büyümü/tür (57).
hracata dönük politikalarla birlikte hem ara insan gücü hem de yüksek insan gücü
talebi h zla yükselmektedir. Bu talebin, piyasan n arad 1 nitelik yap lar na göre kar/ lanmas
için hukuki ve idari düzenlemelerin yap lmas gerekli olmu/tur. DPT ve Milli E1itim
Bakanl 1 ilgili kurulu/larla fonksiyon de1erlendirmesi yaparak mesleki e1itim alan nda
düzenlemeye gitmi/lerdir. 1986 y l nda 3308 say l Ç rakl k ve Meslek E1itimi Kanunu
yürürlü1e konarak, mesleki e1itime piyasaya cevap verici özellikler kazand r lm /t r. Ayr ca,
i/çi ve i/verenlerin de kat ld 1 bir Meslek E1itimi ve Ç rakl k Kurulu olu/turulmu/tur.
Ancak, mesleki e1itim de standart sa1lanabilmesi için, piyasada olu/an meslek
standartlar n n belirlenmesine ihtiyaç duyulacakt r (58). Bunlar henüz haz r de1ildir. DPT ile
SEGEM (Sanayi E1itimini Geli/tirme Merkezi)

böyle bir çal /man n örne1ini

haz rlam /lard r. Bundan sonra / ve /çi Bulma Kurumu bu standartlar haz rlayacakt r. Onüç
y ll k dönemin bir gecikmesi de bu alandad r.

(57) DÜLGER, .: Mesleki Yayg n E1itim ve Türkiye, 1989, sh. 101 vd.
(58) DÜLGER, .: age. sh. 117 vd.
Be/inci Be/ Y ll k Kalk nma Plan emek piyasas n n kurulmas n gündeme getirmi/tir.
DPT bu piyasaya geçi/ için "harekat plan "n haz rlam /t r. Ancak, gerekli altyap çal /malar
ve ara/t rmalar , özellikle meslek standartlar haz r olmad 1 için, ç kar lmas gerekli kanunlar
ve kararnameler gecikmektedir.
3797 say l Milli E1itim Bakanl 1 n n Te/kilat Kanunu 12 May s 1992 tarihinde yürürlü1e girmi/tir.
Ö1retmenlerin ve e1itim idarecilerinin mali durumlar düzeltilmeye çal / lm /t r. Bütçeden e1itime ayr lan pay
artt r lm /t r. Ö1retmen aç 1 n kar/ lamak için yeni ö1retmen atamalar yap lm /t r.

Yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri ile yap lan e1itim ve kültür anla/malar
çerçevesinde, bu Devletlerden Türkiye'de e1itim yapmalar

kararla/t r lan ö1renciler

ülkemizde e1itime ba/lam /lard r.
Çal /ma hayat nda hedef al nan say ve nitelik yönünden insan gücünün yeti/tirilmesi
çal /malar na devam edilmi/tir (59).
Sosyal ve ekonomik bar / ve istikrar n çok önemli bir parças olan çal /ma bar / ve
istikrar n korunup geli/tirilmesi yönünde yap lan çal /malar devam ettirilmi/tir. Çal /ma
hayat mevzuat n n AT'ye uyum /artlar da dikkate al narak uluslararas sözle/meler (87 say l
Sendika Özgürlü1üne ve Sendika Hakk n n korunmas na li/kin sözle/me, 135 say l

/çi

Temsilcilerinin Korunmas ve Bunlara Sa1lanacak mkanlar Hakk nda Sözle/me, 151 say l
Kamu Görevinde Örgütlenme Hakk n n ve stihdam Rartlar n n Belirlenmesi Usullerine
li/kin Sözle/me, 158 say l

/verenin Giri/imi ile / li/kisinin Sona Erdirilmesine li/kin

Sözle/me) TBMM onay na sunulmu/tur. Bunun d / nda yer alan üç sözle/me (59 say l S nai
/yerlerinde Çocuklar n Asgari Çal /t r lma Ya/ Hakk nda Sözle/me, 142 Say l

nsan

Kaynaklar n n Geli/tirilmesi Hakk nda Sözle/me, 144 Say l Üçlü Dan /ma Konusunda
Sözle/me) ile birlikte yedi Uluslararas Çal /ma Örgütü (ILO) sözle/mesinin onay i/lemleri
yürütülmü/tür. 158 say l Sözle/me d / ndaki sözle/meler TBMM'ce onaylanm / ve 25 Mart
1993 tarihli Resmi Gazetede yay mlanm /t r.

(59) Alt nc Be/ Y ll k Kalk nma Plan (1990-1994), 1993 Y l Program Destek Çal /malar ,
Ekonomik ve Sosyal Sektörlerdeki Geli/meler, DPT. Yay n , sh. 132 vd.
Çal /ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl 1 bünyesinde ba/lat lan Anayasada çal /ma
hayat n

düzenleyici hükümlerle mevzuatta yap lmas

dü/ünülen de1i/ikliklere ili/kin

çal /malar devam ettirilmi/tir (60).

VI. ÖZEL KURULURLARDAK GEL RMELER
A. TÜRK YE T CARET ODALARI, SANAY , DEN Z T CARET
ODALARI VE T CARET BORSALARI B RL

1981 y l nda kamu idaresinde yap lan düzenlemelerle birlikte, Türkiye Ticaret Odalar ,
Sanayi Odalar ve Ticaret Borsalar Birli1i 5590 say l Kanun çerçevesinde faaliyetlerini
yürütmeye devam etmi/tir. 5590 say l Kanunda 1981 y l nda 2567 say l Kanunla günün
/artlar na uygun de1i/iklikler yap lm /t r. En önemli de1i/iklik, Deniz Ticaret Odalar n n
kurulmas ve Odalar Birli1ine üye yap lmas d r. Birli1in yeni ismi Türkiye Ticaret, Sanayi,
Deniz Ticaret Odalar ve Ticaret Borsalar Birli1idir.
Türk sanayici ve i/adamlar , kapal ekonomiden, d /a aç k ekonomiye geçilmesiyle,
yabanc ülkelerde ticaret yapmaya, ekonomik faaliyetlerde bulunmaya ba/lam /lard r.
Bir süredir büyük i/adamlar n n topland 1 derneklerin kurulmas yla, TOBB'n n etkisi
azalm / görünüyordu. Ancak, 1990'larda Anadolu tüccar n n d /a aç lma e1ilimleri ve küçük
ve orta boy sanayi konusundaki bilincin geli/mesi, bu kesimlerin temsilcili1ini yürüten
odalar n etkinli1ini artt rm /t r. Birlik ve odalar n bu konuda yol gösterme ve bilgilerdirme
alan nda önemli katk lar olmu/tur.

(60) 1993 Y l Program Destek Çal /malar .:age.,sh.151 vd.

B. TÜS AD VE BENZER KURULURLAR

2 Nisan 1971 tarihinde Türk özel te/ebbüsleri (Koç, Sabanc , Eczac ba/ , Ya/ar,
Meta/, Güney Sanayi, Tekfen, BMC, Çanakkale Seramik, Alt ny ld z, Elyafl Çimento ve
Elektrometal firmalar ) taraf ndan Türk Sanayicileri ve /adamlar Derne1i (TÜS AD)
Dernekler Kanunu hükümlerine göre kurulmu/tur. TÜS AD' n üyeleri, Türkiye'nin en büyük

100 sanayi kurulu/u aras nda üretim ve istihdam aç s ndan % 80'lik pay almaktad r.
TÜS AD' n 232 üyesi bulunmaktad r.
TÜS AD, sanayicilerin ve i/adamlar n n menfaatlerini korumak, Türkiye'nin
demokratik planl kalk nmas na hizmet etmek üzere faaliyet göstermektedir.
TÜS AD kalk nma plan ve y ll k programlar, ekonomik politikalar ve hedefler
üzerinde

bilim

adamlar na

de1erlendirmeler

yapt rmakta,

raporlar

ve

ara/t rmalar

yay nlamaktad r. TÜS AD y lda iki kez haz rlad 1 ekonomik raporlarla genel ekonomik
konulardaki görü/lerini aç klamaktad r. Böylece ülke ekonomisi konusunda uygulanan hedef
ve politikalar etkilemeye çal /maktad r (61) (62).
Bu alanda, Anadolu /adamlar Derne1i (ASIAD), Genç /adamlar Derne1i (GES AD) vb. isimlerde
di1er sanayici ve i/adamlar n n kurdu1u çe/itli dernek ve kurulu/lar da benzer faaliyetler göstermektedirler. Bu
derneklerin bir k sm , TÜS AD' n oldu1u gibi büyük sanayicilerin temsilcileridir.

TÜS AD ve Odalar Birli1i aras nda ekonomik kararlarda etkili olmak konusunda bir
rekabet söz konusudur.

(61)Genel Ekonomi Ansiklopedisi, C.II, Milliyet Yay n , 1988, sh. 901.
(62) Türkiye'de Özelle/tirme Uygulamalar , Türk Sanayicileri ve /adamlar Derne1i Yay n ,
stanbul 1992; SORMAN, G.: Liberal Çözüm Dünyada Piyasa Ekonomisi
Uygulamalar , stanbul 1987. TÜS AD-Türk Sanayicileri ve /adamlar Derne1i, 21.
Yüzy la Do1ru Türkiye: Gelece1e Dönük Bir At l m Stratejisi, Görü/ler, DPT. Yay n ,
sh. 221 vd. Te/vikler konusunda ve çe/itli ekonomik konularda çok say da yay n
bulunmaktad r.
TÜS AD ve Odalar Birli1i, haz rlanan kalk nma plan ve y ll k programlar üzerinde
etkili olma faaliyetlerinin uzun dönemde sonuç vermesi sebebiyle, k sa vadede sonuç verecek
faaliyetler üzerinde de etkili olmaya önem vermektedirler. Özellikle, verilecek te/vikler,
krediler, ekonomik kolayl klar gibi konular üzerinde faaliyet göstermektedirler. Bunlar n
sonucunun k sa zamanda al nmas söz konusudur.

C. KT SAD KALKINMA VAKFI VE AVRUPA TOPLULUTU
LE LG L KURULU LAR

Türkiye'nin 1959 y l nda AT'na üye olmak üzere ba/vurusu ile ba/layan ili/kilerde
uzmanla/m / bir kurulu/a duyulan ihtiyaç üzerine 26 Kas m 1965'te kurulmu/tur. ktisadi
Kalk nma Vakf ( KV), stanbul Sanayi Odas ve stanbul Ticaret Odas taraf ndan Medeni
Kanunun vak flara ili/kin hükümlerine göre kurulmu/tur. Merkezi stanbul'da bulunan KV,
önceleri " ktisadi Kalk nma Tesisi" ismiyle faaliyet göstermi/tir.
KV'n n amaçlar , kalk nma planlar çerçevesinde Türkiye'nin genel ekonomik ve
sosyal kalk nmas na katk da bulunmak, tar m, sanayi, ticaret ve e1itim alanlar aras nda
dengeli ve uyumlu kalk nmas na katk da bulunmak, ülkede ki/isel verimlili1in artmas na
yard mc olmak, Türkiye'nin d / ülkelerle, ekonomik grupla/malarla ve özellikle AET ile olan
ili/kilerinden en etkili /ekilde faydalanmas na imkan verecek yurt içi ve yurt d / /artlar tespit
etmek, konuyla ilgili inceleme ve ara/t rmalar yapmak, bu alanda görü/ olu/turmak olarak
belirlenmi/tir.
KV'n n kurucu üyeleri olan

stanbul Ticaret ve Sanayi Odalar yan nda, sonradan

kat lan Türkiye Ticaret Odalar , Sanayi Odalar ve Ticaret Borsalar Birli1i ile 20 di1er Oda ve
Borsan n temsilcisi ile birlikte toplam 35 üyenin olu/turdu1u Genel Kurul ve Genel Kurulda
seçilen 9 üyeli dare Heyeti taraf ndan idare edilmektedir.
KV, ekonomik kalk nma ve AT konular nda ara/t rmalar yapmakta, özellikle AT ile
Türkiye aras ndaki ili/kiler, toplulu1un geli/imi, ortaya ç kan meseleler konusunda
kamuoyunu ayd nlatmak amac yla çe/itli kitap ve ara/t rmalar yay nlamaktad r. Ayr ca,
konferans ve seminerler düzenleyerek kamuoyunu ve i/ dünyas n ayd nlatma çal /malar n
yürütmü/tür.
KV, 15 Aral k 1981 tarih ve 8/3967 say l Bakanlar Kurulu Karar yla AT konusunda
resmen dan / lacak kurulu/lar aras nda yer almaktad r (63).

Türkiye ile Avrupa Toplulu1u (AT) aras ndaki ili/ki 12 Eylül 1963 tarihinde
imzalanan ve 1 Aral k 1964 tarihinde yürürlü1e giren Ankara Anla/mas ve 23 Kas m 1970
tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlü1e giren Katma Protokol çerçevesinde
yürütülmektedir.
Türkiye 14 Nisan 1987 tarihinde, Avrupa Ekonomik Toplulu1una (AET) ile ortak üye
olma statüsünden ba1 ms z olarak, bir "Avrupa Devleti" s fat yla, Avrupa Topluluklar na tam
üyelik ba/vurusunda bulunmu/tur. Bu ba/vuru Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu1unu kuran
Anla/man n 98. maddesi, AET'yi kuran Anla/man n 237. maddesi ve Avrupa Atom Enerjisi
Toplulu1unu kuran Anla/man n 205. maddesi uyar nca yap lm /t r.
Bu durum, Türkiye'nin ihracata dönük kalk nma ve d /a aç lma politikalar nda belli
ölçülerde, AT'na uyum dikkate al narak, hareket edilmesini gerektirmi/tir. hracata dönük
kalk nma

politikas n n

uygulanmas n

sa1layacak

hukuki

ve

idari

düzenlemelerin

yap lmas nda AT ölçülerinin önemli bir k sm na uymak mecburiyeti bulunmaktad r.
AT'na tam üyelik ba/vurusu do1rultusunda, te/kilatlanma, e1itim, Topluluk hukukuna
uyum, Toplulu1un 1992 iç pazar hedefine uyum ve ekonomik ve sosyal uyum ana ba/l klar
alt nda toplanabilecek olan çe/itli ve kapsaml

bir dizi haz rl k ve uyum çal /mas

ba/lat lm /t r.

(63) Ekonomi Ansiklopedisi, C. II, Payma/ Yay nlar , stanbul 1984, sh. 628.
Te/kilatlanma çal /malar ba/lamadan alt ay önce, 17 Ekim 1986 tarihinde Avrupa
Toplulu1u ile ili/kiler izlemesi ve koordinasyonu ile görevli bir Devlet Bakanl 1 kurulmu/tur.
Bu konuda bir dizi düzenlemeler yap larak de1i/iklikler yap lm /t r. AT ile ilgili olarak
Bakanl klar ve kamu kurum ve kurulu/lar nda birimler kurulmu/tur (64).

Di1er yandan, AT konusunda ara/t rma ve e1itim veren kurulu/lar h zla artm /t r. Bu
kurulu/lar n ba/ nda Ankara Üniversitesi Avupa Toplulu1u Ara/t rma ve Uygulama Merkezi

(ATAUM) gelmektedir. Di1er üniversitelerde de AT konusunda lisans üstü e1itim
programlar verilmektedir.

VII. TÜRK PLANCILI ININ DE
DE ERLEND RME

ME DÖNEM NDE DAR VE HUKUK YAPI DE

KL

NE YAKLA IM LE LG L

Bölüm ba/ nda ifade edildi1i gibi, 24 Ocak (1980) kararlar yla yeni kalk nma anlay /
kabul edilmi/tir. Kapal bir ekonomi ve çok merkezile/mi/ bir idari yap içerisinde uygulanan
kalk nma anlay / terk edilmi/tir. Bunun yerine ihracata yönelik kalk nma politikalar yla
ba/layan ve giderek d /a aç k bir ekonomiye ula/may hedef alan kalk nma anlay /
benimsenmi/tir. Bunlara ba1l olarak Planlama Te/kilat n n fonksiyonlar nda de1i/iklikler
yap lmas do1ald r.
Bu kararlardan hemen sonra, ihracata dönük kalk nma politikalar yla ad m

ad m

geçilecek a/amalar planlanm / olsayd , fonksiyon farkl l klar n n kar/ lanmas için idari ve
hukuki düzenlemelere koordineli bir /ekilde gidilebilirdi. Oysa, hem 1981'de, hem de 1984'te
kurulan komisyonlar n görü/üyle baz düzenlemelere gidilmi/tir. Bu görev de1i/iklikleri son
on y lda sürmü/ kamu idaresinde belirsizlik ve güvensizli1e sebep olmu/lard r.
D /a aç k kalk nma politikalar n n yerle/tirilmesinde dinamik bir yönlendirici ve
te/kilatland r c l k fonksiyonu yüklenmesi gereken DPT'nin kendisi de çok ba/l ekonomi
idaresinin etkilerini duymu/ ve 1981'den sonra yedi defa kanun de1i/ikli1i geçirerek, bütün
birimleri ve idari kademelerinde de1i/iklik ya/am /t r.

(64)VI. Be/ Y ll k Kalk nma Plan Öncesinde Geli/meler,: age., sh. 38 vd.
Planlama Te/kilat na özel sektörün kalk nma plan ve y ll k programlar çerçevesinde yönlendirilmesi
görevi yan nda, bunlar n uygulanma görevi de Planlama Te/kilat na b rak lm /t r. 1984 y l nda 223 say l KHK,
1991 y l nda 3701 say l Kanunla kalk nma plan ve y ll k programlar çerçevesinde özel sektörün te/vikini
sa1layan, "Te/vik ve Uygulama" ile "Yabanc Sermaye" birimleri Planlaman n ana hizmet birimi haline
getirilmi/tir.

Bu dönemde, Planlama Te/kilat n n üst kurulu/u olan Yüksek Planlama Kurulu
yan nda, Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Para Kredi Kurulu, Toplu Konut Kurulu gibi üst
kurullar n olu/turulmas yla çok ba/l l k ortaya ç km /t r. Ekonomide üst kurulu/lar aras nda
koordinasyon eksikli1i ortaya ç km /t r.
3701 say l Kanunla Planlama Te/kilat bir Hizmet Bakanl 1 yla k yaslanabilecek bir
büyüklü1e kavu/turulmu/tur.
1991 y l nda 437 say l KHK ile Planlama Te/kilat yap s n n 3701 say l Kanuna göre
küçültüldü1ünü görüyoruz. Devlet Planlama Te/kilat bir Müste/ar, iki Müste/ar Yard mc s ,
bir Genel Sekreter, be/ Genel Müdürlük ve Daire Ba/kanl klar ndan olu/mu/tur.
Planlamadan uygulay c birimler olan Te/vik ve Uygulama Genel Müdürlü1ü, Yabanc
Sermaye Genel Müdürlü1ü ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlü1ünün ayr lmas , temel görevi
olan planlama fonksiyonu bak m ndan olumlu olmu/tur. Böylece Te/kilat as l görevi
içerisinde tutulmu/, uygulaman n içerisinden çekilmi/tir. Uygulay c birimlerin Planlama
Te/kilat ndan ayr lmas ndan daha çok, bu dönemde yap lan hukuki ve idari düzenlemelerin
yeni kalk nma anlay / na uygun olarak yeni fonksiyonlar n ve yetkilerin düzenlenmesine önem
verilmesi gerekirdi. Yeni kalk nma anlay / na uygun de1i/ikler yap lmad 1 için, s k s k
Planlama Te/kilat nda de1i/iklikler yap lm /t r.
Ancak, Planlama Te/kilat n n görevleri aras nda bulunan kalk nma plan

ve

programlar çerçevesinde özel sektörün yönlendirilmesi, özendirilmesi ve te/vik edilmesi
görevinin kald r lmas

do1ru bulunmamaktad r. Bu demokratik planlama prensibi ile

ba1da/mamaktad r. Demokratik kalk nma prensibine göre kalk nma planlar ve y ll k
program n hükümleri kamu kesimi için emredici, özel giri/imciler için yol gösterici, te/vik
edicidir. Kalk nmada kamu kesimi yan nda, özel sektörden de faydalan lacakt r. Bunu
sa1lamak için Planlama Te/kilat özel sektörün te/viki için gerekli esaslar belirleyecektir. Bu
esaslar uygulay c birimler taraf ndan yerine getirecektir. Bu görev 91 say l Kanunda
Te/kilat n görevleri içerisindedir. Bu aç dan, bu görevin Planlama Te/kilat görevleri aras na
yeniden eklenmesi gerekmektedir.

Planlama Te/kilat n n 1988 y l nda, TODA E'den Devlet idaresini geli/tirmek ve
yeniden düzenlenmesi için rapor haz rlanmas talebi üzerine KAYA Projesi haz rlanm /t r.
KAYA Projesinde Devlet idaresinde yap lmas

gerekli iyile/tirmeler ve de1i/iklikler

belirtilmi/tir. KAYA Projesinin, 1970'lerin sonunda, ihracata dönük kalk nma politikas na
geçilmeden önce yap lmas ve bu politikaya uygun olarak kamu idaresinde yap lmas gerekli
de1i/iklerin belirlenmesi gerekirken, ihracata dönük kalk nma politikas kabul edildikten sekiz
y l sonra çal /maya ba/lan lm /t r. KAYA Projesinin, 1980 sonras n n de1erlendirme
çal /mas olarak kalm / olmas , bu gecikmeyi ortaya ç karm /t r.
1980 sonras nda ekonomik kurulu/lar aras nda Hazine ve D / Ticaret Müste/arl 1
(HDTM) ilave edilmi/tir. HDTM'l 1 na Planlama Te/kilat ndan ayr lan uygulay c birimler
ba1lanm /t r. HDTM, 1994 y l nda Hazine Müste/arl 1 ve D / Ticaret Müste/arl 1 olarak
ikiye ayr lm /t r.
Gümrükler, te/vikler ve e1itim vb. alanlarda ihracata dönük kalk nman n gerekli
k ld 1 idari ve hukuki düzenlemeler yap lm /t r. Ancak, yap lan de1i/iklikler yeterli
olmam /t r.
Sermaye Piyasas alan nda düzenlemeye gidilerek, tasarruflar n menkul k ymetlere
yat r larak halk n ekonomik kalk nmaya etkin /ekilde kat lmas sa1lanmaya çal / lm /t r. Para
piyasalar n n Devlet denetiminden kurtar lmas aç s ndan bu tür idari kurumla/malar önemli
görülmektedir.
Türkiye Ticaret Odalar , Sanayi, Deniz Ticaret Odalar ve Ticaret Borsalar Birli1i
çal /malar n devam ettirmi/tir. Kalk nma plan ve y ll k programlar üzerinde etkili olmak
üzere kamuoyu arac l 1 yla faaliyet göstermi/tir. Türk Sanayicileri ve / Adamlar Derne1i
(TÜS AD), ekonomik kararlar üzerinde etkili olmak üzere çal /malar n yürütmü/tür. Faaliyet
konular n n ayn olmas sebebiyle, Odalar Birli1i ve TÜS AD aras nda rekabet meydana
geldi1i gözlenmektedir. H zl ve do1ru geli/me aç s ndan bu kurulu/lar n uzun vadeli planl

politikalar desteklemeleri günü birlik ticaret anlay / n n a/ lmakta oldu1una iyi bir i/aret
say lmal d r.
Avrupa Toplulu1una tam üyelik ba/vurusu, ihracata dönük kalk nma politikas yla ayn
dönemde

Türkiye taraf ndan 1987 y l nda yap lm / olup, bu konudaki çal /malara h z

verilmi/tir. AT ile ilgili çal /malar yürüten çok say da te/kilat kurulmu/tur. hracata dönük
kalk nma politikas yla, AT ile ilgili çal /malar n ayn döneme rastlamas sebebiyle, ciddi
haz rl k çal /malar yla her ikisi bir uyum içerisinde yürütülebilir.
1980'den sonra girilen ihracat dönük kalk nma politikalar döneminde stratejilerin
belirlenmesi ve d /a aç k ekonominin yap land r lmas konular n n, planlama, fonksiyon ve
görev belirleme, idari yap ara/t rmalar ve idare sistemine ve hukuk sistemine oturtma
zinciri içinde ele al nmas , güncel geli/melerin do1urdu1u ihtiyaç ve görü/lere b rak lmamas
gerekli bir konu olarak görülmektedir. H zla hareket etme görü/ü, belirsizlik ve
düzensizliklere yol açm /, bunlar n azalt lmas pek az sahada mümkün olabilmi/, yava/ i/leyi/
ve sorumluluktan kaç nma yayg nla/m /t r. 1993 y l na gelindi1inde, idarede reform ihtiyac
halen devam etmektedir.
Türk planc l 1 n n de1i/me döneminde (1980-

), Dördüncü Be/ Y ll k Kalk nma

Plan (1979-1983) (ilk iki y l d / nda bu dönemde uygulanm /t r.),Be/inci Be/ Y ll k
Kalk nma Plan (1985-1989) ve Alt nca Be/ Y ll k Kalk nma Plan (1990-1994), Yedinci Be/
Y ll k Kalk nma Plan (1996-2000), Sekizinci Be/ Y ll k Kalk nma Plan n (2001-2005)
haz rlanm / ve uygulanm /t r. Halen Sekizinci Be/ Y ll k Kalk nma Plan uygulamas devam
etmektedir. Türkiye’de Dokuzuncu Be/ Y ll k Kalk nma Plan n haz rlan p, uygulanacakt r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK PLANCILI ININ HUKUK VE DAR
YAPISI

LE

LG L

SORUNLARI

Bu bölümde, çal /man n ilk bölümünün ba/ nda geli/tirilen yakla/ m ve yönteme göre
birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerde yap lan incelemelerin de1erlendirmelerinden süzülen
önemli sorunlar ortaya konmakta ve Türk planc l 1 n n yer almas gereken geni/ çerçeve
içerisinde tart / lmaktad r.

I.

PLANLAMANIN ANAYASA KAYNA I SORUNU

Planl

kalk nma yönetimi, 1961 Anayasas n n 129. ve 41. maddesi ile 1982

Anayasas n n 166. maddesinde düzenlenmi/tir (1). Anayasa güvencesine al nm /t r.
1982 Anayasas n n 166. maddesine göre, ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nma,
kalk nma planlar arac l 1 yla gerçekle/tirilecektir. Kalk nma plan haz rlamak, planlar
haz rlayacak gerekli te/kilat kurmak Devletin görevidir.

(1)KARAMUSTAFAO LU, T.-TURHAN, M.:1961-1982 T.C. Anayasalar "Kar/ l kl
Metinler", Ankara 1983, sh.178 vd.

Planlama ile ülke kaynaklar n n de1erlendirilip, yerinde kullan lmas n n sa1lanmas
amaçlanm /t r (2).
Kalk nma plan hükümleri kamu kesimi için emredici, özel sektör için yol göstericidir.
Kalk nma planlar n n haz rlanmas , Meclisçe onaylanmas yöntemi, onama /ekli ve uygulama
esaslar kanun koyucu taraf ndan tespit edilmektedir.
Devlet Planlama Te/kilat , 1982 Anayasas nda isim olarak yer almam /t r. Anayasa,
kalk nma plan n haz rlayacak te/kilat n Devlet taraf ndan kurulaca1 hükmünü getirmi/ ve
Anayasa güvencesinde tutmu/tur. Ancak, Planlama Te/kilat "Anayasa kurulu/u" olma
özelli1ini kaybetmi/tir.
1961 Anayasas n n 129. maddesinde Devlet Planlama Te/kilat isim olarak belirtilerek
kalk nma planlar n haz rlamakla görevlendirilmi/tir. Te/kilat Anayasa güvencesine al narak,
Anayasa kurulu/u haline getirilmi/tir. Planlama Te/kilat n n Anayasa kurulu/u olarak hukuki
güvenceye al nmas ndaki as l dü/ünce, kalk nma idaresinin gelece1ini, ilerde görü/ ayr l klar
ç kabilecek iktidarlara kar/ güvenceye almakt r.
1961 Anayasas nda, Planlama Te/kilat n n Anayasa kurulu/u haline getirilmesine
çe/itli ele/tiriler yöneltilmi/tir. Tan, bu konuyla ilgili olarak, Planlama Te/kilat n n bu /ekilde
Anayasada düzenlenmesinin do1ru olmad 1 n , bu düzenlemeden planlaman n yanl zca DPT
taraf ndan yap labilece1i gibi bir anlam n ç kt 1 n , oysa planlama konusunda DPT ana rolü
oynamakta ise de kamu kesiminin öteki birim ve kurulu/lar n n da katk lar n n ihmal
edilemeyece1ini belirterek, planlama görevinin, ismi "Devlet Planlama Te/kilat " olmayan
herhangi yeni bir birimin, örnek olarak "Plan Bakanl 1 " kurulmas n n da Anayasaya göre
mümkün bulunmad 1 n savunmu/tur (3).

(2) TAN, T.: Ekonomik Kamu Hukuku, Ankara 1984, sh.20.
(3) TAN, T.: Planlaman n Hukuki Düzeni, Ankara 1976, sh.33 vd.

Bu konudaki ele/tiriler kar/ s nda /unlar belirtilebilir: Anayasada Planlama
Te/kilat n n ismine yer verilmesi hukuk tekni1i bak m ndan do1rudur. Anayasa, bir çok
Anayasa kurulu/unu ayr nt lar yla düzenlemi/tir. 1961 Anayasas nda Planlama Te/kilat n n
ismi belirtilmi/, görevleri, te/kilat , kalk nma planlar n n haz rlanmas , onaylanmas /ekli ve
yöntemi, uygulamas kanun koyucunun takdirine b rak lm /t r. Plan haz rlayan kurulu/
Planlama Te/kilat olmakla birlikte, Te/kilat Kanunu ile Bakanl klar ile kamu kurum ve
kurulu/lar ile yak n bir i/birli1i halinde bulunulmas gerekti1i hükme ba1lanm /t r. Bu
sebeplerle ele/tirilere kat lmak mümkün bulunmamaktad r. Ayr ca, Planlama Te/kilat n n
görevinin

ba/ka bir kurulu/a verilmesi veya Bakanl k haline getirilmesinin gerekti1i

görü/lerine kat lmak mümkün de1ildir. 1961 Anayasas na göre, Planlama Te/kilat n n ismini
de1i/tirememekle birlikte, görevlerinde ve te/kilat nda kanunlar arac l 1 yla istenen
de1i/iklerin yap lmas mümkündür. Nitekim uygulamada bunu göstermi/tir. Çal /mada,
Planlama Te/kilat üzerinde yap lan kanuni de1i/iklikler anlat lm /t r. Anayasada isminin yer
almas Planlaman n günün /artlar na uygun hale getirilmesine engel de1ildir. Ayr ca Planlama
Te/kilat n n Bakanl k haline getirilmesi gerekti1i görü/üne de kat lmak mümkün de1ildir.
Çünkü, Bakanl k /eklinde olu/turuldu1unda, Bakanl klar n bürokrasi ve di1er i/leyi/
zorluklar n n hepsini yap s na alacakt r. Halbuki Planlama Te/kilat bu günkü te/kilat
yap s yla, bürokraside, çal /mas ndaki h z ve verimlili1iyle örnek kurulu/lar n ba/ nda
gelmektedir.

II. TÜRK YE'DE

DAR

YAPIDA DE

KL K YAPMA

GÜÇLÜ Ü SORUNU

Türkiye Cumhuriyeti 1923 y l nda kuruldu1unda, Osmanl Devletinin idari yap s n
temel alarak Bakanl klar ile il ve ilçe idareleri olu/turulmu/tur. Dünya ve ülke /artlar ndaki
de1i/ikliklere uygun olarak bu yap da bir tak m de1i/iklikler yap lm /, kamu kurum ve
kurulu/lar olu/turulmu/tur.

Planl kalk nma döneminde, kalk nma plan ve y ll k programlar n uygulanmas n
kolayla/t rmak üzere "Merkezi Hükümet Te/kilat n n" yap s nda de1i/iklikler yap lmas
amac yla MEHTAP Raporu ve bunu izleyen idari reform çal /malar yürütülmü/tür.
Ancak, bu konuda yap lan çal /malar n uygulamaya geçirilmesinde ba/ar ya ula/t 1 n
söylemek güçtür (4). Bunda idari yap daki kökle/me, idari örfler, de1i/me direnci etkili
olmu/tur.
Bu gün Türkiye'de idari yap n n de1i/tirilmesinin son derece zor oldu1u
dü/ünülmektedir. Ancak idari yap n n iyile/tirilmesi söz konusu olabilir.
Türkiye'de idari yap n n de1i/tirilmesindeki güçlük kavram , Planlama Te/kilat n n
hukuki ve idari yap s ndaki sorunlar n n çözülmesinde ki güçlü1ü daha iyi ortaya
koymaktad r. Planlama Te/kilat , Devlet idari yap s içinde yer almaktad r. Kamu yönetiminin
bir parças d r. Kamu yönetiminin genel de1i/me problemlerinin Planlama Te/kilat na
yans mas do1ald r.
Kalk nma plan ve y ll k programlar n uygulanmas n n ba/ar oran kamu idaresinin
yap s yla yak ndan ilgilidir. Planl kalk nma yöntemine uygun olarak idari düzenlemelerin tüm
kamu kurum ve kurulu/lar nda ayn etkinlikte gerçekle/tirilmesi gerekir. thal ikamesi
politikalar döneminde, sanayi, para sistemi dahil, kamu kurulu/lar taraf ndan faaliyet
gösterilen bütün alanlarda s k bir disiplin ve koordinasyon gerekmi/tir. Bu yeterince
sa1lanamam /, faaliyet oldukça yüzeysel kalm /t r.
Ekonomik geli/meye paralel olarak ihtiyaç hissedilen yap

de1i/ikliklerinin

gerçekle/mesi gerekir. thal ikamesi kalk nma politikas döneminde, kamu kurulu/lar nda,
idari yap s ndan daha farkl bir yap ve daha fazla koordinasyon gerektiren ihracata dönük
kalk nma döneminde, ilk dönemin aksine bir ara/t rmaya dahi ihtiyaç duyulmaks z n, gündelik
ihtiyaçlara ve kanaatlere göre s k s k ve yeterince bütünle/me sa1lanmadan yap lan idari ve

(4) KARAER, T.: Kalk nma Planlar ve dari Reform, Amme daresi Der., 1991, C.XXIV,
S.2, sh.43.
hukuki de1i/ikliklerin ortaya ç kard 1 düzensizlik görülmektedir.
Burada kamu idarelerinde, idari ve hukuki yap da de1i/iklik yapmadaki güçlü1ün iki
boyutuna dikkat çekilmektedir: Birincisi, Max Weber'in bilimsel olarak ortaya koydu1u,
bürokrasilerin tutucu ve de1i/meye direnen yap da oldu1udur. kinci olarak ise, bilimsel
ara/t rmalarla, sistemli ve planl bir yakla/ mla bu de1i/meyi sa1laman n daha kolay
oldu1unun en üst yönetimde kabul görmemi/ olmas ve de1i/menin masa ba/ kararlarla
sa1lanabilece1inin san lm / oldu1udur.

III. PLANLAMA TE K LATININ BA BAKANA BA LI BULUNMASI SORUNU

Planlama Te/kilat n n kurulma a/amas nda nereye ba1l

olaca1

tart / lm /t r.

Kalk nma plan ve y ll k programlar n haz rlanmas di1er Bakanl klar ile kamu kurum ve
kurulu/lar yla ili/ki içinde bulunmas n

zorunlu k lmaktad r (5). Devlet

Planlama

Te/kilat n n ekonomik sosyal ve kültürel kalk nmada üstlendi1i görev sebebiyle, herhangi bir
Bakanl 1a ba1land 1 takdirde di1er Bakanl klar ve kamu kurulu/lar yla olan ili/kilerinde
s k nt lar ortaya ç kabilece1i dü/ünülerek, 91 say l

Kanun ve onu izleyen kanuni

düzenlemelerde Ba/bakanl 1a ba1l bir "Müste/arl k" olarak kurulmu/tur.
Ba/bakanl 1a ba1l olmas sebebiyle kalk nma planlar haz rlan rken, di1er Bakanl klar
ile kamu kurum ve kurulu/lar yla ili/kilerinde merkezi bir konumda olman n getirdi1i imkan
ve kolayl klar kullanarak, üst koordinasyonu sa1layacak, ülke gerçeklerine ve hedeflerine
daha uygun plan ve programlar haz rlanarak, Bakanlar Kuruluna sunulacakt r.

(5) Kalk nma Plan ve Y ll k Programlar çin bk.: BAYRAM, M.E.: Kalk nma Plan ve
Hukuki Mahiyeti, (Yüksek Lisans Tezi) (Teksir), Ankara 1990.

Planlama Te/kilat n n bir Bakanl 1a ba1lanmas durumunda, ili/kileri son derece
k s tl ve dar olacakt r. Ayr ca, herhangi bir Bakanl 1a ba1lanmas halinde Planlaman n
görevinin getirdi1i a1 rl kla bu Bakanl k di1er Bakanl klar kar/ s nda belirli bir üstünlük
kazanaca1 ndan sürtü/melere de yol açabilecektir. Bu sebeplerle Planlaman n Ba/bakanl 1a
ba1lanmas

do1ru

bulunmaktad r.

Planlama,

Ba/bakanl 1 n

merkezi

konumundan

yararlanmaktad r. Böylece, Planlamaya Bakanl klar üstü bir birim olma özelli1i de
kazand r lm /t r.
Planlaman n Ba/bakanl 1a ba1l bulunmas tarafs z, bilimsel çal /mas için en elveri/li
durumdur. Planlama Te/kilat Bakanl klar üstü konumu sebebiyle her türlü bilgiyi Bakanl klar
ile kamu kurum ve kurulu/lar ndan alabilmektedir. Böylece ülke gerçeklerine uygun planlar
haz rlanabilmektedir.
Bakanl k /eklinde te/kilatlanan bir Planlama Te/kilat

kendine özgü yumu/ak

bürokratik yap s n ve h zl çal /ma imkanlar n kaybedebilecektir. Bakanl klar n a1 r i/leyen
bürokratik yap s ve di1er özellikleri yeni te/kilata geçecektir. Bu günkü halinin aksayan
yönlerine ra1men, devam etmesinin do1ru olaca1 sonucuna var lm /t r.
Planlama Te/kilat Ba/bakana ba1l d r. Ba/bakan, Planlaman n idaresi ile yetkilerini
ihtiyaç halinde Ba/bakan Yard mc s eliyle kullanm /t r. Daha sonra yap lan de1i/ikliklerle
Ba/bakan Planlaman n idaresi ile ilgili yetkilerini Devlet Bakan eliyle kullanmas imkan
getirilmi/tir. Ancak bu durumda da Planlaman n idaresi ile ilgili yetkinin Ba/bakanda
oldu1unun vurgulanmas gerekir. As l yetkili Ba/bakand r. Devlet Bakan , yanl zca Ba/bakana
ait yetkiyi kullanmaktad r. Ba/bakan n Planlaman n idaresine ili/kin yetkilerini Devlet
Bakan na devretmesi, ola1an yetki devri s n rlar içerisinde kullan lmas gerekmektedir.
Ancak bunu, uygulamada ortaya koymak son derece zor bir konudur.

IV.

PLANLAMA TE K LATININ HÜKÜMETLE

L

K S

Planlama Te/kilat Hükümetin dan /ma organ d r. Hükümete, planda uygulanabilecek
seçenekleri ve bu seçeneklerin ekonomideki maliyetini sunmaktad r. Bunu de1erlendirmek ve
seçim yapmak siyasi makamlara aittir (6). Hükümetin seçimine uygun olarak kalk nma
planlar haz rlanacakt r. Siyasi iktidar bu seçenekler

aras ndan, seçim yapacakt r. Bu,

sorumlulu1un Hükümette olmas ndan kaynaklan r. Siyasi iktidar Meclise topluma ve
kamuoyuna kar/ sorumludur (7). Planlama ile siyasi otorite olan Hükümet aras ndaki
ili/kilerdeki kopukluk veya Hükümetlerin plan dikkate almamalar planlama faaliyetlerini ve
plan uygulamas n temelden etkileyecektir.
Planlama Te/kilat Hükümetin dan /ma organ d r. Planlama Te/kilat n n görevini
yürütmesi, görevinde ba/ar l olmas , Hükümetin tutumuna ba1l d r. Hükümetlerin ellerinin
alt ndaki planlama imkan konusunda ayd nlat lmalar ve plan uygulamas n n önemine
inanmalar önemli bir unsurdur. Hükümetlerin kendi kabul ettikleri plan ve programlar
uygulamamalar halinde, DPT Müste/ar ve YPK arac l 1 yla uyar da bulunulmaktad r. Bu
noktada dan /manl k görevi bitmektedir. Hükümetlerin plan ve programlar uygulamalar
kalk nma plan n n uygulamas ndan al nan sonuçlar, Meclis taraf ndan denetlenmektedir. Bu
denetleme her y l TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Meclis Genel Kurulunda
yap lmaktad r. Ele/tiriler, dilek ve isteklerle somutla/abilmektedir. Sonuçta, Planlaman n
dan /ma görevinde ve plan ve program uygulamalar ndaki ba/ar s n n, Hükümetlerin bu
konudaki tutumlar ile orant l oldu1u görülmektedir. DPT ve YPK'ya verilen önem
Hükümetlerin tutumuna göre de1i/mektedir. Bu sebeple, "Planlaman n önemi azal yor"
görü/üne kat lmak mümkün de1ildir.
Ancak kamuoyu, plan ve programlar

DPT ile özde/tirmi/ oldu1undan, plan ve

(6) 1962 y l nda kalk nma plan n n iç finansman n ask ya al nmas n n, plan n bütününün
uygulanmas n tehlikeye dü/ürece1i ve enflasyona sebeb olaca1 gerekçesiyle Te/kilat
Müste/ar ve üç daire ba/kan istifa etmi/tir.

(7) TAN, T.: age., sh.37 vd.
programlar n uygulama sonuçlar ile genellikle DPT ili/kilendirilmekte; uygulamalar yetersiz
oldu1u zaman DPT'nin kamuoyu görüntüsü konusunda s k nt lar ortaya ç kmaktad r.
Di1er yandan baz kurulu/lar "Planlaman n görevi dan /mad r." diyerek Hükümetlere
plan ve program hükümlerinin uygulanmas n n zorunlu olmad 1 /eklinde göstererek kendi
günlük politikalar n öne geçirmeye çal /makta; kendi Bakanlar n n da imzas bulunan plan ve
programlar n bütünlü1ünü bozucu etkilerde bulunabilmektedirler.

V. YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN YAPISININ
OLU TURULMASI

SORUNU

Te/kilat Kanununda Devlet Planlama te/kilat iki ana birimden, "Yüksek Planlama
Kurulu" ve "Müste/arl k Te/kilat "ndan olu/maktad r (8). Kanun sistemati1inde Devlet
Planlama Te/kilat , Merkez Te/kilat

isimleri ayr m gözetmeksizin kullan lmaktad r.

Uygulamada da Devlet Planlama Te/kilat ismi ile "Müste/arl k Te/kilat " (Merkez Te/iklat )
kastedilerek kullan lmaktad r. Böylece sanki Yüksek Planlama Kurulu Planlama Te/kilat n n
d / ndaym / gibi bir genel izlenim ortaya ç kmaktad r.
91 say l Kanunla Yüksek Planlama Kurulunun e/it say da Bakan ve Planlama
Müste/ar , ktisadi Planlama, Sosyal Planlama ve Koordinasyon birimlerinin Ba/kanlar ndan
olu/mas kabul edilmi/tir. Kurul siyasi ve teknik özelli1i olan, karma nitelikte bir Kurul
olarak düzenlenmi/tir. Kurul üyeleri oylamada ayn a1 rl kta oy kullanm /lard r. Kurulda
teknik ve siyasi üyelerin ayn a1 rl kta temsil edilmeleri ele/tirilmi/tir.
Ba/ta Planlama Te/kilat içindeki yeri ve önemi s n rl olan Kurulun önemi zaman
içerisinde artarak devam etmi/tir. Kurulun görevleri ve buna paralel olarak yetkilileri de
artm /t r.

(8) DURAN, L.: dare Hukuku Ders Notlar , stanbul 1982, sh.127
Kurulun yap s nda 223 say l KHK ile de1i/iklik yap lm /t r. Kurul üyesi bulunan
ktisadi Planlama Dairesi, Sosyal Planlama Dairesi ve Koordinasyon Dairesi Ba/kanlar n n
üyelikleri kald r lm /t r. 223 say l KHK'de de1i/iklik yapan 304 say l KHK ile Planlama
Müste/ar n n üyeli1i de kald r lm /t r. Müste/arl k, Kurul d / b rak lm /t r. Daha sonra
ç kar lan kanuni düzenlemelerle bu durum devam ettirilmi/tir. 16 Aral k 1991 tarihli
Ba/bakanl k Genelgesiyle Yüksek Planlama Kurulu toplant s na Planlama Müste/ar n n
dan /man olarak kat laca1 belirtilmi/tir. Planlama Te/kilat Kanun tasar s nda Müste/ar n
Kurula üye olmas söz konusudur.
Yüksek Planlama Kurulu 304 say l KHK ve 3701 say l Kanun, 437 say l KHK ile
verilen yeni görevlerle ülke ekonomisinde yüksek düzeyde kararlar olu/turmak, K T'lerle
ilgili her türlü kararlar almak, ithalat ve ihracat rejimlerinin düzenlenmesine dair esaslar
belirlemek, d / ekonomik ili/kilerde paralelli1i sa1lamak ve Toplu Konut ve Kamu Ortakl 1
Kuruluna verilmi/ görevleri yürütmek, gelir ortakl 1 senetleri ve hisse senetleri konusunda
kararlar almakla görevlendirilmi/tir. Bu düzenleme ile Yüksek Planlama Kurulu Kalk nma
Planlar ve Y ll k programlar n hedef ve stratejilere uygunlu1unu görü/mek görevleri yan nda,
ülke ekonomisinin günlük gidi/ine yön veren kararlar alan Kurula dönü/mü/tür. Ekonomik
kararlardaki geni/lik Kurulu, Bakanlar Kurulu içinde bir tür "Ekonomik ç Kabine" durumuna
getirmi/tir.
304 say l KHK ve bunu izleyen kanuni düzenlemelerle Kurul, uygulay c görev ve
yetkilerle donat lm /, halka ve Meclise kar/ sorumlu olan siyasi iktidar n üyesi olan
Bakanlardan olu/mu/tur. Teknokratlar n bu yeni görevlerden dolay üyelikleri kald r lm /t r.
Yüksek Planlama Kurulunun planlama ile ilgili görevleri d / ndaki yeni görev ve yetkileri
uygulay c nitelik ta/ maktad r. Bu görevlere teknokratlar n kat lmas yla karar almada yetkili,
sonuçtan sorumsuz kanad olu/maktayd . Siyasi üyeler karar al rken yetkili ve sonuçta
sorumlu olmalar sebebiyle bürokratlar n Kurulun yeni görevlerinden dolay üyeliklerinin
kald r lmas n n do1ru oldu1u doktirinde kabul edilmektedir.

Ancak, kalk nma planlar ve Y ll k Programlar n Kurulda görü/ülmesi s ras nda
yanl zca siyasi organlardan olu/mas sebebiyle kalk nma planlar ve y ll k programlar siyasi
bir nitelik kazanm /t r. Kalk nma plan ve y ll k programlar n teknik belgeler olmas niteli1i
ikinci dereceye dü/mü/tür.
1961 Anayasas döneminde Yüksek Planlama Kurulu siyasi üyeleri yan nda uzman
bürokrat üyelerden olu/maktayd . Yüksek Planlama Kurulu, karma nitelikteki bir Kurul
niteli1ine sahip bulunmu/tur. Kalk nma plan ve y ll k programlar n n haz rlanmas nda siyasi
ve uzman üyeler birlikte çal /m /lard r (9). Teknokratlar n Kurul üyeli1inden ç kar lmas yla
bu nitelik kaybolmu/tur. Kurul siyasi nitelikte bir Kurula dönü/türülmü/tür.
Kurulun yeni yap s planlama sürecinde önemli bir de1i/iklik de getirmi/tir. Bu,
planlama kararlar n teknik uzmanl k i/i olmaktan ç kararak, sadece siyasi seçim konusu
haline getirmi/tir.
Devlet Planlama Te/kilat , yap lan kanuni düzenlemelerle Yüksek Planlama Kurulu
d / nda b rak lmas yla, planlama kararlar na kat lan bir kurulu/ olmaktan ç kar larak, sadece
bürokratik ve teknik hizmet veren bir kurulu/ haline getirilmi/tir.

VI.

PLANLAMA TE K LATININ

DAR

YAPISI

LE

LG L

SORUNU

Devlet Planlama Te/kilat teknik, küçük bir birim olarak kurulmu/tur. 223 say l KHK
ile ktisadi Planlama, Sosyal Planlama ve Koordinasyon Ba/kanl klar yan na yeni birimler
olan Kalk nmada Öncelikli Yöreler, Avrupa Ekonomik Toplulu1u ile li/kiler, Te/vik ve
Uygulama, Yabanc Sermaye, Serbest Bölgeler Ba/kanl klar n n eklenmesiyle, Te/kilat
büyümü/tür.
Planlama Te/kilat n n n, eklenen yeni birimlerle, planlama görevini yerine getiren
kurulu/ olma özelli1inden, uygulay c özelliklerde ta/ yan büyük bir kurulu/ haline getirildi1i
görülmü/tür. Daha sonra YPK'ya da uygulay c görevler verilmi/tir.

(9) ONAR, S.S.: dare Hukukunun Umumi Esaslar , C.II, B.3,

stanbul 1966, sh.772.

3701 say l Kanunla birimlerin say s artt r lm /t r. slam Ülkeleri ile Ekonomik
/birli1i, Proje Geli/tirme birimleri ana hizmet birimleri aras nda yer alm /t r. Müste/ara ba1l
Ara/t rma Enstitüsü kurulmu/tur. Planlama Te/kilat ancak bir "Hizmet Bakanl 1 " ile
k yaslanabilecek büyüklükte bir kurulu/ haline getirilmi/tir. Buna paralel olarak Te/kilat
Personeli say s da artm /t r (10).
Planlama Te/iklat n n küçültülerek, yanl zca planlar yapan bir birim haline getirilmesi
gereksinimi ortaya ç km /t r. Planlama Te/kilat plan ve programlar haz rlamak için
kurulmu/tur. Ancak uygulay c Te/vik ve Uygulama, Yabanc Sermaye, Serbest Bölgeler
birimlerinin al nmas yla Te/kilat iyice büyümü/tür.
Planlama eski Müste/ar Kemal Cantürk bu konuda, serbest piyasa ekonomisi
ülkemizde uygulan rken, Devletin ekonomiye müdahelesi en aza indirilirken, buna ra1men
Te/kilat n eskisine nazaran kadro itibariyle çok büyümesinin, ülkenin ekonomik /artlar yla
tamamen ters dü/tü1ünü, kamu hizmeti görülürken temel prensibin sürat, az gider ve etkenlik
oldu1unu, esas hizmeti yürütenlerin uzmanlar oldu1unu, bu kadro denizinde uzmanlar n
önemlerini kaybedeceklerini, Planlama Te/kilat n n planlama fonksiyonunu yerine getirecek
/ekilde yeniden düzenlenmesi gerekti1ini belirtmi/tir (11).
Planlama Te/kilat nda birimler 223 say l KHK'de "Ba/kanl k" /eklinde kurulmu/tur.
Ba/kanl k sistemi Devlet idari yap s ndan farkl

oldu1undan, Planlama Te/kilat n n,

Bakanl klar ve kamu kurum ve kurulu/lar yla olan ili/kilerinde kolayl k sa1layaca1 kabul
edilmi/tir.
Ba/kanl k /eklindeki düzenleme uzmanl k kurumuna olumlu imkanlar sa1lam /t r.
lgili sektöre bakan uzman, rahatl kla ilgili kamu kurum ve kurulu/lar yla ili/kiye geçip, bilgi
ak / n sa1layabilmektedir.

(10) Personel say s ndaki büyüme için bk.:T.C. Devlet Te/kilat .Rehberi. 1976, TODA E.
Yay n , sh.158.; T.C. Devlet Te/kilat .Rehberi. 1988, BirinciKitap, TODA E. Yay n ,
sh.224.
(11) CANTÜRK, K.: DPT'nin Yeni Rekli, Tercüman Gzt., 16.5.1991, sh.7.
Bu sistem 3701 say l Kanunla b rak larak, yeni bir idari yap kabul edilmi/tir.
Ba/kanl klar, "Genel Müdürlük" /eklinde yeniden düzenlenmi/, Devlet te/kilat yap s ndaki
klasik idari düzenleme benimsenmi/tir. 437 say l KHK ile bu sistem korunmu/tur. Meclis
gündemindeki Te/kilat Kanun tasar s nda da ayn düzenleme korunmaktad r. Böylece
Planlama Te/kilat n n bürokratik bir kurulu/ oldu1u bu düzenlemeyle peki/tirilmi/tir.
"Genel Müdürlük" /eklindeki düzenleme içerisinde, planlama uzmanlar bürokratik
kadrolar içerisinde kaybolmu/tur.

VII. PLANLAMA TE K LATININ D
KURULU LARIYLA

B RL

ER KAMU KURUM VE

ORTAMI ALANINDAK SORUNLARI

Devlet Planlama Te/kilat , kalk nma plan ve y ll k programlar n haz rlanmas nda
Bakanl klar ile kamu kurum ve kurulu/lar yla i/birli1i yapmaktad r. Di1er kurulu/lardan
kalk nma plan ve y ll k programlarla ilgili bilgileri, belgeleri ve önerileri almaktad r. Bunlara
göre ayarlamalar yap lmaktad r. Ayr ca kanunda özel olarak belirtildi1i üzere Planlama
Te/kilat , Devlet

statistik Enstitüsü ile i/birli1i yapmaktad r. Gerçekçi planlar n

yap lmas nda, gerekli yat r mlar n belirlenmesinde, gerçekle/melerin izlenmesinde do1ru
bilgilerin ve istatistiklerin, verilerin sa1lanmas gerekmektedir.
Kamu idaresinde s k s k yap lan de1i/ikliklerin getirdi1i belirsizlik ortam nda
kalk nma plan ve y ll k programlar n haz rlanmas nda i/birli1i ve bilgi ak / nda meydana
gelen aksakl klar ve sürtü/meler zaman zaman kamuoyuna yans m /t r. Planlaman n
kuruldu1undan bu yana görev ve yetkilerinin sürekli olarak artmas , di1er kurulu/lar n bunu
kendi aleyhlerinde oldu1u görü/üyle, tepki göstermelerine sebep olmu/tur.

Planlama Te/kilat ile di1er kamu kurum ve kurulu/lar aras nda kalk nma plan ve
y ll k programlar n haz rlanmas esnas nda bilgi ak / ve i/birli1i alan nda aksakl klar
meydana geldi1i görülmektedir. Planlama Te/kilat n n istedi1i bilgilerin yeterli derecede
kamu kurum ve kurulu/lar nca sa1lanamad 1
kurulu/lar nca yap lmas

gözlenmi/tir.

lgili kamu kurum ve

gereken ara/t rmalar n, bilgi ve verilerin Planlama Te/kilat

taraf ndan haz rlanmaya çal / ld 1 görülmektedir. Bu durum Planlama Te/kilat n n i/ yükünü
art rmaktad r.
Kamu kurum ve kurulu/lar nda planlama fonksiyonunun yerine getirilmesinde Devlet
Planlama Te/kilat na yard mc olmak üzere kurulan ve ba1l bulunduklar kurulu/lar n iç
planlamas n yapan APK Kurullar n n yap lar n n yetersiz oldu1u görülmektedir. Planlama
Te/kilat n n istedi1i bilgi ve belgelerin gerekli nitelikte ve zaman nda sa1lamak görevini
yerine getirememektedirler. Halbuki APK Kurullar

kalk nma plan ve y ll k programlar n

haz rlanmas , uygulanmas , izlenmesi ve koordinasyonu yürütülmesinde önemli bir role sahip
bulunmaktad rlar.
Kamu kurum ve kurulu/lar nda olu/turulan APK Kurullar nda çal /an personelin,
planlama fonksiyonu konusunda yeterli bilgi ve e1itime sahip bulunmad klar görülmektedir.
Bu da planlama fonksiyonunun yerine getirilmesi s ras nda, plan ve programlar n ba/ar s n
direk olarak etkilemektedir.
l ve ilçelerde kalk nma plan ve y ll k programlar yürütmede l ve lçe Koordinasyon
Kurullar yla birlikte sorumlu olan vali ve kaymakamlar n, kalk nma plan ve y ll k programlar
çerçevesinde yap lan yat r mlar n gerçekle/mesinde çal /malar yla olumlu katk sa1lad klar
görülmektedir. Ancak vali ve kaymakamlar n planlama konusunda yeterince bilgiye sahip
olmad klar , e1itime tabi tutulmad klar

görülmektedir. Buna paralel olarak plan

uygulamas nda sa1lanan sonucun yeterli oldu1u söylenemez. l ve ilçe plan uygulamas n n
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Planlama Te/kilat n n, ekonomide önemli rol üstlenen Maliye, Hazine, D / Ticaret ve
Merkez Bankas yla olan ili/kilerinin koordinasyonun yetersiz bulundu1u gözlenmi/tir.

Ekonomik kurulu/lar aras nda i/birli1i yetersizli1i söz konusudur. Di1er ekonomik
kurulu/larla Planlama Te/kilat aras ndaki i/birli1i ve bilgi ak / ndaki etkinlik, kalk nma plan
ve programlar n gerçeklere uygun olarak haz rlanmas yla çok yak ndan ilgilidir. Ayr ca
kalk nma plan ve y ll k programlar n ba/ar yla uygulanmas nda önemli unsurlar aras ndad r.
Planlama Te/kilat konumu gere1i ülke ekonomisini makro düzeyde görebilmektedir.
Planlama, uygulanacak olan makroekonomik politikalar n tespitinde önemli ölçüde etkili bir
kurulu/tur. Bu sebeple di1er kamu kurum ve kurulu/lar yla olan ili/kilerinin geli/tirilmesi ve
bilgi ak / n n sa1lanmas elzemdir.

VIII. UYGULAYICI B R MLER N PLANLAMA TE K LATI BÜNYES NDE
YER ALMASI SORUNU

Planlama Te/kilat , kalk nma plan ve y ll k programlar haz rlamak, uygulamay
koordine etmek üzere kurulmu/ olup, dan /ma birimi olarak faaliyet göstermi/tir.
Kalk nma planlar ve y ll k programlar do1rultusunda özel sektörün yönlendirilmesi,
özendirilmesi Planlama Te/kilat taraf ndan yürütülmü/tür.
Te/vik sistemini uygulayan uygulay c

birimler çe/itli Bakanl klar aras nda

payla/t r lm /t r. Ancak uygulamada ç kan aksakl klar üzerine 1967 y l nda ç kar lan 933
say l Kanunla Planlama Te/kilat na "Te/vik ve Uygulama" ve "Yabanc Sermaye" birimleri
ba1lanm /t r. Daha sonra bu iki birim Planlama Te/kilat ndan ayr lm /t r. 1980 y l nda,
ihracata dönük kalk nma politikalar için yap lan idari düzenlemeler çerçevesinde, ihracat n
te/vikini kolayla/t rmak gerekçesiyle bu iki birim tekrar Planlama Te/kilat na ba1lanm /t r.
Ülkemizde bulunmayan kurumlar n kazand r lmalar na yönelik projelerin DPT'de
ba/lat l p, sonra ilgili kurulu/lara idari düzenlemeler yap larak ba1lanmas , uygulamas kinci
Be/ Y ll k Kalk nma Plan ndan bu yana uygulanmaktad r. Bu çerçevede kurulmas dü/ünülen

serbest bölgeleri kurmak ve i/letilmesini sa1lamak üzere "Serbest Bölgeler" birimi kurulup,
Planlama Te/kilat na ba1lanm /t r.
Planlama Te/kilat na ba1lanan bu üç uygulay c birimle birlikte, Planlama uygulay c
bir birim haline gelmi/tir.
Te/vik

tedbirlerinden

yararlanmak

isteyen giri/imciler Planlama Te/kilat na

ba/vurmaktad rlar. Planlama Te/kilat , giri/imcilerin tek tek ba/vurular n de1erlendirip te/vik
belgesi vermektedir. Te/vik belgeleri ile ilgili i/lemler, yat r mlar izlenip, denetim ve
kapatmalar yap lmaktad r. Te/vik tedbirleri gere1ince faydaland r lacak te/vik oranlar tespit
edilmektedir. Yabanc Sermaye konusunda da benzer uygulama yürütülmektedir. Yabanc
sermayeli projeler incelenmekte ve onaylanmaktad r. Uygulama izlenilmektedir. Serbest
bölgelerin kurulmas ve projeleri uygun /irketlerin bu bölgelerde yerle/tirilmesi i/lemleri
yürütülmektedir.
Planlama Te/kilat dan /ma birimi ile ba1da/mayan te/vik tedbirlerinin uygulanma
i/lemlerini yapm /t r. Planlama Te/kilat n n as l görevi olan planlama faaliyetleri ile yeterince
yürütemedi1i, uygulaman n içine çekildi1i görülmü/tür.
Dünyadaki Planlama Te/kilat örneklerinde uygulay c birimlerin Planlama Te/kilatlar
kapsam nda bulunmad 1 gözlenmektedir. Planlama fonksiyonu ile uygulama birbirinden ayr
tutulmu/tur. Dünyadaki bu örneklere kar/ l k ülkemiz de böyle bir yola gidilmesi, ülkemizin
idari yap s n n bir k s m özelliklerinden, h zl düzenleme ihtiyac ndan ve Ba/bakanca yak n
izlem ve koordinasyon taleplerinden kaynaklanm /t r. Uygulay c

birimlerin Planlama

Te/kilat bünyesinde etkin ve uyumlu /ekilde çal /mas da bu düzenlemede etkili unsur
olmu/tur.
437 say l

KHK de uygulay c

birimlere Planlama Te/kilat

bünyesinde yer

verilmemi/tir. 436 say l KHK ile uygulay c üç birim Planlama Te/kilat bünyesinden
ayr lm /t r. Planlama Te/kilat planlama faaliyetlerini yürüten dan /ma organ konumuna
tekrar gelmi/tir. Planlama Te/kilat , uygulaman n d / na çekilmi/tir. Buna kar/ l k YPK'ya

ba1lanan di1er üst koordinasyon kurullar n n görevleri dolay s yla, YPK uygulay c
fonksiyonlar n yürütmeye devam etmi/tir.
437 say l KHK ile özel sektörün kalk nma plan ve y ll k programlar çerçevesinde
te/vik sisteminin belirlenmesi, Planlama Te/kilat n n görevleri aras nda yer verilmemi/tir.
Demokratik kalk nma prensibi gere1ince, özel sektörün kalk nma plan ve y ll k
programlar n makro büyüklükleri çerçevesinde yönlendirilmesi gerekmektedir. Planlama
Te/kilat n n as l görevlerinden birisi olan bu görevin al nmas do1ru bulunmamaktad r. Bu
görevin yap lacak kanuni düzenlemeyle Planlama Te/kilat na verilmesi elzemdir. Bu görev 91
say l Kanun ve di1er kanuni düzenlemelerde Planlama Te/kilat na verilmi/tir.

IX.

PLANLAMA TE K LATININ PERSONEL

LE

LG L

SORUNLARI

Planlama Te/kilat bünyesinde çok çe/itli statüde personel istihdam edilmektedir. 657
say l Kanuna ba1l memurlar, kadro kar/ l 1 sözle/meli personel (657 say l kanuna ba1l
sözle/meli personel ve Sosyal Sigortalar Kanununun sosyal güvenli1e ili/kin hükümlerine
ba1l sözle/meli personel), 933 say l Kanunun 4. ve 8. maddelerine ba1l kadrosuz sözle/meli
personel, kadrolar kurumlar nda sakl kalmak kayd yla planlamada çal /t r lan sözle/meli
personel, sözle/meli çal /t r lan üniversite ö1retim üyeleri, Devlet statistik Enstitüsünde
geçici statüde görevli personel vb. stihdam edilen personelin statüleri son derece karma/ k
konumda bulunmaktad r. Personel alan nda yeknesakl k bulunmamaktad r.
933 say l Kanunun 4. ve 8. maddesine göre çal /t r lan geçici statüde sözle/meli
personelle, kadrosuz sözle/meli personel çal /t r lmaktad r. Temelde kalk nma plan n n
uygulanmas , te/vik tedbirlerinin uygulanmas için bu sistem öngörüldüysede, Planlama
Te/kilat n n bütün birimlerinde yayg n olarak bu statüde elemanlar bulunmaktad r. Geçici
statüde elemanlar y llarca, Planlama Te/kilat nda çal /t r lm /, kadroya geçirilmemi/lerdir.
Kadro güvenli1inden yoksun bulunmaktad rlar.

X.

PLANLAMA TE K LATININ BU GÜNKÜ HUKUK

VE

DAR YAPISININ DE ERLEND RMES

A.

DPT'N N HUKUK

YAPISININ

MKAN VE

MKANSIZLIKLARI

Planlama Te/kilat hukuki bir yap üzerinde kurulmu/tur. Bu yap Anayasa ve
kanunlar çerçevesinde olu/turulmu/tur. Yukar da Planlaman n hukuki sorunlar ayr ayr
i/lenerek incelenmi/tir. Burada hukuki yap ya genel bir bak / aç s ndan yakla/ lacakt r.
1961 Anayasas

ve 1982 Anayasalar

planl

kalk nma yöntemini Anayasa

güvencesinde tutmu/lard r.
1982 Anayasas kalk nma planlar n haz rlayacak te/kilat kurman n Devletin görevi
oldu1unu belirtmi/tir.
Planlaman n

hukuki

yap s n

olu/turan

kanuni

çerçeve

TBMM

taraf ndan

belirlenmi/tir. Planlama Te/kilat n n görevleri, idari yap s , kalk nma planlar n n haz rlanmas
ve uygulanmas , TBMM taraf ndan onaylanmas kanunlarla belirlenmi/tir.
thal ikamesi kalk nma politikas na göre 91 say l Kanun, ihracata dönük kalk nma
politikas na uygun olarak 223 say l KHK, 3701 say l Kanun, 437 say l KHK ile Planlama
Te/kilat n n görevleri, idari yap s , kalk nma planlar n n haz rlanmas

tekrar tekrar

düzenlenmi/tir. Son on y lda bu kadar s k de1i/iklik, görevlerde kar / kl k

meydana

getirmi/tir. Yap lan düzenlemeler yeni kalk nma anlay / n n gerekli k ld 1 de1i/iklikleri
kar/ layamam /t r.

77 say l

Kanun ve 3067 say l

Kanunlarla kalk nma planlar n n TBMM'de

görü/ülmesi, kabülü, onama /ekli, kalk nma plan n n bütünlü1ünün korunmas hükme
ba1lanm /t r. Kalk nma planlar n n meclis karar olarak onaylanmas , hukuk normlar
hiyerar/isinde kalk nma plan n n hukuki mahiyeti ile ilgili sorunlar ç karmaktad r.
933 say l Kanunla kalk nma plan n ve y ll k programlar çerçevesinde özel sektörün
yönlendirilmesi, te/vik edilmesi düzenlenmi/tir. Kalk nma plan

ve y ll k programlar

çerçevesinde özel sektörün nas l yönlendirilece1i hükme ba1lanm /t r. 437 say l KHK ile
planlaman n özel sektörün kalk nma planlar do1rultusunda te/viklerinin belirlenmesi görevi
kald r lm /t r.
Planlama Te/kilat n n hukuki yap s n n yukar da s ras yla inceledi1imiz sorunlar n
çözülmesi gerekmektedir.

B.

DPT.'N N

DAR

YAPISININ

MKAN VE

MKANSIZLIKLARI

Planlama Te/kilat n n idari yap s , 91 say l Kanun, 223 say l KHK, 3701 say l
Kanun, 437 say l KHK ile düzenleme konusu yap lm /t r.
Yukar da idari yap ile ilgili sorunlar ayr ayr incelenmi/tir. Burada idari sorunlara
genel bir bak / aç s ndan yakla/ lacakt r.
Planlama Te/kilat , planlama fonksiyonunu yerine getirmek ve Hükümete dan /manl k
yapmak üzere kurulmu/tur.
Planlama Te/kilat Ba/bakana ba1l bir Müste/arl k /eklinde olu/turulmu/tur.
Devlet Planlama Te/kilat "Yüksek Planlama Kurulu" ve "Müste/arl k Te/kilat ndan"
olu/mu/tur.

Yüksek Planlama Kurulu önce, Bakanlar ve Planlama üst düzey yöneticilerinden
karma kurul olarak kurulmu/tur. Plan ve programlar

görü/mek ve incelemekle

görevlendirilmi/tir. Ancak, daha sonra yap lan de1i/ikliklerle Kurulun teknik kanad olan
Planlama üst düzey yöneticilerinin üyelikleri kald r lm /t r. Buna ba1l olarak Kurulun
kalk nma plan ve y ll k programlar incelemek ve görü/mek görevleri yan na, günlük
ekonomik kararlar alma görevleri getirilmi/tir.
Devlet Planlama Te/kilat n n ikinci birimi "Müste/arl k Te/kilat "d r. Müste/arl k
Te/kilat n n ba/ nda Müste/ar bulunmaktad r. Müste/ara planlama görevinde yard mc olmak
üzere iki Müste/ar Yard mc s , idari konularda yard mc olmak üzere bir Genel Sekreter
bulunmaktad r. 3701 say l Kanun Genel Sekreterli1i kald r p, Müste/ar Yard mc l 1 haline
getirdiyse de, Genel Sekreterlik 437 say l KHK ile yeniden kurulmu/tur.
Planlama Te/kilat n n ana hizmet birimleri ktisadi Planlama, Sosyal Planlama ve
Koordinasyon birimleri olarak kurulmu/tur. Planlama fonksiyonuna ba1l olarak Kalk nmada
Öncelikli Yöreler ve AT ile li/kiler birimleri de ana hizmet birimlerine dahil edilmi/tir.
Planlama fonksiyonunun yerine getirilmesi ile ilgili as l birimlerdir.
Daha sonra özel sektörün kalk nma plan

ve y ll k programlar kapsam nda

yönlendirilmesinin uygulanmas n gerçekle/tiren, "Te/vik ve Uygulama", "Yabanc Sermaye"
birimleri Planlama Te/kilat na ba1lanm /t r. Böylece Planlama Te/kilat uygulay c bir birim
haline getirilmi/tir. Bu birimler yan nda Serbest Bölgelerin kurulmas ve i/letilmesini
sa1lamak üzere "Serbest Bölgeler" birimi kurularak, Planlama Te/kilat na ba1lanm /t r. Bu üç
uygulay c birim 437 say l KHK ile Planlama Te/kilat n n ana hizmet birimleri aras ndan
ç kar lm /t r.
Planlama Te/kilat n n kalk nma plan ve y ll k programlar n haz rlanmas nda, kamu
kurum ve kurulu/lar yla yak n bir i/birli1i içerisinde bulunmas gerekmektedir. Kamu kurum
ve kurulu/lar , Planlama Te/kilat na gerekli bilgileri, ara/t rmalar sa1lamas gerekmektedir.
Ancak uygulamada bilgi ak / nda istenen verim sa1lanamam /t r. APK Kurullar , D E sistemi

ve il koordinasyon sistemi iyi çal /mamakta, Planlama kendisine gerekli bilgileri ve
ara/t rmalar kendisi yapmak zorunda kalmaktad r.
Planlama Te/kilat n n yap s

3701 say l

Kanunla bir "Hizmet Bakanl 1 yla"

k yaslanabilecek bir idari yap büyüklü1üne ula/m /t r. 437 say l KHK ile bu idari yap
küçültülmü/se de, fonksiyonlar artt kça tekrar büyüme e1ilimi devam etmektedir.
Planlama Te/kilat nda Müste/ar, Müste/ar Yard mc s , Genel Müdür, Genel Müdür
Yad mc s , Daire Ba/kan vb. kadrolar bulunmaktad r. Planlama Te/kilat nda uzmanlar
bürokratik bir hiyerar/i alt nda kalm /t r.
"Planlama" kamu görevinin yerine getirilmesi için "Devlet Planlama Te/kilat
Müste/arl 1 'n n" kurulmas olumludur. Planlama görevi ayr bir birim taraf ndan yürütülmesi
sa1lanm /t r. Ancak Planlama Te/kilat n n yukar da incelenen idari yap s ile ilgili sorunlar
da bulunmaktad r. dari yap s ile ilgili sorunlar n çözüme kavu/turulmas gerekmektedir.

SONUÇ
GENEL DETERLEND RME-ÇÖZÜM ÖNER LER

SONUÇ :

Devlet Planlama Te/kilat n n, (Türk planc l 1 n n) ülkenin ekonomik, sosyal ve
kültürel kalk nmas n gelecekte, geçmi/teki elde etti1i ba/ar lar çok daha ileri götürebilmesi
için, uygulanan kalk nma modeli ve politikalar na uygun olarak hukuki ve idari yap s nda
düzenlemeler yap lmas ihtiyac bulundu1u sonucuna ula/ lm /t r.

GENEL DE ERLEND RME :

Devlet Planlama Te/kilat n n (Türk planc l 1 n n) tespit edilen hukuki ve idari
sorunlar de1erlendirilmi/tir.

1. 1961 ve 1982 Anayasalar planlama konusunda temel düzenlemeyi getirmi/tir.
1961 Anayasas

129. ve 41. maddesinde planl

kalk nma yöntemini Anayasa

güvencesine almakla yetinmemi/, kalk nma planlar n ve y ll k programlar haz rlayacak olan
"Devlet Planlama Te/kilat n "da kendi güvencesi alt na alm /t r. Anayasa Devlet Planlama

Te/kilat n n görev ve te/kilat yap s n n kanunla belirlenece1ini hükme ba1lam /t r. Böylece
Devlet Planlama Te/kilat "Anayasa Kurulu/u" niteli1ini kazanm /t r. Türk Anayasalar sert
Anayasalardand r, Anayasan n de1i/tirilmesinde kanunlardan farkl bir yöntem ve nitelikli bir
Meclis ço1unlu1u aranmaktad r. Bu da Anayasan n kanunlar gibi s k s k de1i/tirilmesini
önlemektedir.
1982 Anayasas planl kalk nma yöntemini 166. maddesi ile Anayasa güvencesine
alm /t r. Ancak, 1982 Anayasas "Devlet Planlama Te/kilat n " bünyesinde düzenlememi/tir.
Ancak kalk nma planlar n haz rlayacak te/kilat n Devlet taraf ndan kurulaca1 n hükme
ba1lanm /t r. Devlet Planlama Te/kilat , anayasa kurulu/u olmaktan ç kar lm /t r.
Acaba 1982 Anayas n n Planlama Te/kilat n Anayasa kurulu/u halinde düzenlenmesi
gerekli midir? Anayasadaki düzenleme ile bu ihtiyaç cevaplanmam / m d r? Anayasada
Devlet Planlama Te/kilat isminin yer almas hukuk tekni1i aç s ndan sak ncal m d r? Bu
sorular sonuca var lmas n kolayla/t racakt r.
1982 Anayasas , kalk nma planlar n haz rlayacak te/kilat n kurulmas görevini
Devlete vermi/tir. Devlet, Anayasa gere1i planlar haz rlayacak ve Anayasa da verilen
görevleri yerine getirecek te/kilat kurmak zorundad r. Ancak Anayasa, kurulacak te/kilat
konusunda Devleti serbest b rakm /t r. Denilebilir ki zaten kurulmu/ bir te/kilat olan Devlet
Planlama Te/kilat var ve Kanunla kurulmu/, görevleri tespit edilmi/tir. Bunlar do1ru, ancak
Devlet, ben Devlet Planlama Te/kilat n gerekli görmüyorum, /u Bakanl 1a ba1l bir birim
kurulmas planlama görevinin yerine getirilmesinde yeterlidir diyebilecek ve ç karaca1 bir
kanunla Devlet Planlama Te/kilat n kald r p, ba/ka bir birimi planlar , haz rlamakla
görevlendirebilecektir. Halbuki Anayasada Devlet Planlama Te/kilat n n isminin bulunmas
halinde, Anayasa kurulu/u olaca1 ndan, bunlar yapmak mümkün olmaz. Ancak Te/kilat n
görevleri ve yap s nda de1i/iklik yapmak mümkündür.

1982 Anayasas ile Anayasa kurulu/u olma niteli1i cevaplanmam /t r. Evet planl
kalk nma yöntemi Anayasa güvencesi alt ndad r, planlar haz rlayacak te/kilat kurmak

Devletin görevidir. Ancak bu düzenlemeler, kurulu bulunan Planlama Te/kilat n n Anayasa
kurulu/u olman n getirece1i hukuki güvenceleri sa1lamaktan uzak bulunmaktad r.
1982 Anayasas n n 166. maddesinde Devlet Planlama Te/kilat n n isminin yer
almas nda hukuk tekni1i, Anayasan n bütünlü1ü aç s ndan bir sak nca bulunmamaktad r.
Anayasa ile bir çok kurulu/ (Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Yarg tay,
Askeri Yüksek

dari Mahkemesi vb.) ayr nt s yla düzenlenmi/tir. Kald ki yap lacak

düzenlemede Devlet Planlama Te/kilat n n görev ve te/kilat n n kanunla belirlenece1ine dair
k sa bir hüküm (1961 Anayasas ndaki düzenlemeye benzer olarak) düzenlenecektir. Bunun
Anayasa ve hukuk tekni1i bak m ndan sak ncas bulunmamaktad r.
Planlama fonksiyonu, Anayasa güvencesinde, Anayasa Kurulu/u olan bir te/kilat
zorunlu duruma getirmektedir.

2. Yüksek Planlama Kurulu Planlama Te/kilat n n, Müste/arl k Te/kilat gibi iki
biriminden biridir. Yüksek Planlama Kurulu, ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nman n
gerçekle/tirilmesinde

kalk nma

planlar n n

haz rlanmas

ile

politika

ve

hedeflerin

belirlenmesinde Bakanlar Kuruluna yard mc olmak ve haz rlanan kalk nma plan ile y ll k
programlar n hedef ve stratejiye uygunlu1u bak m ndan incelemekte, Ba/bakanl 1a
sunmaktad r. Bakanlar Kurulu görü/mekte, kalk nma plan n Meclise görü/ülmek üzere sevk
etmekte, y ll k programlar ise Bakanlar Kurulu Kararnamesi olarak yürürlü1e girmektedir.
Yüksek Planlama Kurulu 91 say l Kanunla karma nitelikte bir Kurul olarak
olu/turulmu/tur. Kurul e/it say da siyasi üye ve teknik üyeden kurulmu/tur.
Önce 223 say l KHK ile ktisadi Planlama, Sosyal Planlama ve Koordinasyon Dairesi
Ba/kanlar n n, 223 say l KHK'de de1i/iklik yapan 304 say l KHK ile Planlama Müste/ar n n
Kurul üyelikleri kald r lm /t r.

Yüksek Planlama Kurulunun görevleri art r lm /t r. Kurul kalk nma plan

ve

programlar n, hedef ve stratejiye uygunlu1unu görü/mek yan nda, ekonomide yüksek düzeyde
karar almakta yetkili hale getirilmi/tir. Yüksek Planlama Kurulu Bakanlar Kurulu içerisinde
"Ekonomik ç Kabine" olmu/tur. Kurulun planlama d / ndaki görevlerinin artmas , uygulay c
bir birim haline gelmesi gerekçesiyle, Kurulun teknik üyelerinin üyelikleri kald r lm /t r.
Kurul siyasi kurul niteli1ine sahip olmu/tur. Bu yap planlama d / ndaki faaliyetler için do1ru
olabilir. Ancak Kurulun Planlama ile ilgili görevleri bak m ndan eksik bir teknik yap
olu/turulmu/tur.
Kurulda kalk nma plan ve y ll k programlar n görü/ülmesi s ras nda, plan ve
programlar n teknik belge olmalar , planlama uzmanlar n n üye bulunmas n zorunlu konuma
getirmektedir. Kuruldan planlama uzmanlar n n üyeli1i kald r lm /t r. Ancak Planlama
Te/kilat idarecilerinin kalk nma plan ve y ll k programlar n Kurulda yap lan görü/melerine
kat ld 1 , Planlama Te/kilat n n görü/lerinin sunuldu1u söylenebilir. Ancak, Planlama
yöneticilerinin üye olarak yer almalar ve kararlarda etkili olmalar gerekmektedir. Planlama
yöneticileri Kurula üye olmad klar ndan, görü/melerde oy kullan p, kararda etkili
olamamaktad rlar. Kalk nma plan ve y ll k programlar n görü/üldü1ü, hedef ve stratejiye
uygunlu1unun denetlendi1i Kurulda, teknik uzmanlar n üye olmas n n gerekti1i sonucuna
ula/ lm /t r.
Yüksek Planlama Kurulunun ülke ile ilgili her türlü ekonomik ve sosyal karar ald 1 ,
uygulay c görevi bulundu1u bu sebeplede Planlama yöneticilerinin kurula üye olmamas
gerekti1i yolundaki dü/üncelere uygun olarak iki seçenekli çözüm önerisi üretilmi/tir.
Bunlardan biri seçilerek kanun ve uygulamaya yans t lmal d r:

a-) Yüksek Planlama Kuruluna Planlama Müste/ar ve ktisadi Planlama, Sosyal
Planlama ve Koordinasyon yöneticileri Kanunun ilgili maddesi de1i/tirilerek, üye yap l r.
Teknik üyelerin strateji belgesi, kalk nma plan ve y ll k programlar n görü/ülmesinde
toplant lara kat laca1 , Kurulun siyasi sorumluluk gerektiren uygulay c görevlerini yerine
getirdi1i görü/melere dan /man üye olarak, oy kullanmaks z n toplant lara kat laca1 ayn

de1i/iklikle hükme ba1lanabilir. Böylece Planlaman n Kurul üyeli1inden ç kar lmas ndaki
gerekçe ortadan kald r lm / olacakt r. Siyasi sorumluluk gerektiren uygulay c kararlar
yanl zca Bakanlar n oylar yla al nacakt r. Planlaman n dan /ma niteli1ine uygun bir
düzenleme yap lm / olacak ve uygulay c kararlardan dolay Planlama Te/kilat na yöneltilecek
ele/tiriler önlenmi/ olacakt r.

b-) Yüksek Planlama Kurulunun uygulay c görevleri Bakanlar Kurulu içerisinde
olu/turulacak "Ekonomik Yüksek Kurulu"na (veya de1i/ik bir isimde alabilir) verilebilir.
Böylece Yüksek Planlama Kurulu yanl zca plan ve programlar görü/mekle görevli olacakt r.
Planlama yöneticilerinin üyeli1inin kald r lmas n n gerekçesi ortadan kalkacakt r. Ç kar lacak
iki kanuni düzenlemeyle, yeni bir kurul olu/turulup, Yüksek Planlama Kurulunun uygulay c
görevleri devredilip, Planlama Müste/ar

ve

ktisadi Planlama, Sosyal Planlama ve

Koordinasyon yöneticileri Yüksek Planlama Kurulu üyesi yap labilir. Böylece Yüksek
Planlama Kurulu Planlama Te/kilat n n birimi olmas dolay s yla, temel görevi olan kalk nma
plan ve y ll k programlar görü/mek görevine dönecektir.

3. Devlet Planlama Te/kilat na uzun bir süre ba1l bulunan Te/vik ve Uygulama Genel
Müdürlü1ü, Yabanc Sermaye Genel Müdürlü1ü ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüklerinin,
Planlama içerisinde olduklar zaman, Planlaman n uygulay c bir kurulu/ oldu1u, gir/imcilerin
projeleriyle tek tek ilgilendi1i gözlenmektedir.
Kalk nma planlar kamu kesimi için emredici, özel sektör için yol gösterici, özendirici
niteliktedir. Özel sektörün kalk nma plan ve y ll k programlar do1rultusunda yönlendirilmesi
gerekmektedir. Kalk nma planlar ve y ll k programlar haz rlayan Planlama Te/kilat do1al
olarak özel sektörün te/vik edilmesine ili/kin esaslar belirleyecektir (Planlama Te/kilat n n
as l görevlerinden birisidir). Bu demokratik planlama prensibi gere1idir. Kamu kesimi ve özel
sektör ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmas n elbirli1iyle gerçekle/tireceklerdir.
Bu sebeple kalk nma planlar n haz rlayacak olan Planlama Te/kilat n n plan ve y ll k
programlarda özel sektörün te/vikine ili/kin esaslar belirlemesi gerekmektedir.

Ayr ca uygulanacak te/vik sistemi ve mevzuat n n belirlenmesinde Planlama Te/kilat
ve uygulay c birimlerin i/birli1i halinde bulunmas ve birlikte belirlemesi gerekmektedir.
Ancak, bu birimlerin Planlama Te/kilat bünyesine al nmas , Te/kilat n yüksek düzeyde
dan /ma birimi olmas ile ba1da/mayaca1 görü/üne ula/ lm /t r.
Te/vik ve Uygulama Genel Müdürlü1ü ve Yabanc Sermaye birimleri anlat ld 1 üzere
Planlama Te/kilat na, bu hizmetlerin daha iyi ve çabuk i/leyebilmesi ve mevzuat n
da1 n kl 1 n n giderilmesi amac yla ba1lanm /t r. Planlama Te/kilat nda amaç gerçekle/mi/ ve
kamu hizmeti h zl ve koordineli olarak yürütülmü/tür. Dünya ekonomisindeki geli/melere
h zla ayak uydurabilmek amac yla serbest bölgelerin kurulmas ve hayata geçirilmesi için
Serbest Bölgeler birimi olu/turularak, Planlama Te/kilat na ba1lanm /t r. Bu konuda da
Planlama Te/kilat bünyesinde ba/ar l bir çal /ma yap lm / ve serbest bölgeler kurularak,
uygulamaya geçilmesi yolunda ilerlemeler sa1lanm /t r. Ancak, bu birimin art k ilgili
Bakanl 1a ba1lanmas sa1lanmal d r.
Uygulay c bu üç birimin Planlama Te/kilat bünyesinde yer almas yla Planlama
uygulay c bir kurulu/ haline gelmi/tir. Planlama, kalk nma plan ve y ll k programlar
içerisinde te/vik sistemi ve uygulanacak te/vikleri belirleyen mevzuat n haz rlanmas
görevleriyle kalmayarak, giri/imcilerin te/vik tedbirlerine ili/kin tek tek ba/vurular ve onlar n
de1erlendirilip, te/vik belgesi verilmesi ve te/vik belgesi süresince i/lemlerin izlenmesi,
te/vik belgesinin sonuçland r lmas , zorunda kalm /t r.
Planlama Te/kilat n n kalk nma plan ve y ll k programlar içerisinde özel sektörün
yönlendirilmesi, te/vik edilmesi do1ru bulunmaktad r. Te/vik tedbirlerinin belirlenmesinde
Planlaman n uygulay c birimlerle i/birli1i yapmas , planlama fonksiyonun gere1i olarak
görülmektedir. Ancak, te/vik tedbirlerini uygulayacak birimlerin Planlama Te/kilat yap s
d / nda ilgili kurulu/larda olu/turulmas n n ve Planlama Te/kilat ile i/birli1i içerisinde
bulunmalar n n do1ru olaca1 dü/ünülmektedir.

Ancak özel sektörün kalk nma plan ve y ll k programlar çerçevesinde özendirilmesi
ve te/vik edilmesi görevinin, Planlama Te/kilat n n görevleri aras ndan ç kar lmas do1ru
bulunmamaktad r.

Ekonomik,

sosyal

ve

kültürel

kalk nmada

özel

sektörün

yönlendirilmesinden vazgeçilmesi mümkün bulunmamaktad r. Bunun için 91 say l Kanundan
bu yana Planlaman n ana görevlerinden olan özel sektörün te/vikinin esaslar n n belirlenmesi
görevinin Planlama Te/kilat n n görevleri aras nda tekrar al nmas elzem bulunmaktad r.

4. Devlet Planlama Te/kilat ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nman n sa1lanmas
için kalk nma plan ve y ll k programlar haz rlamakla görevlendirilmi/tir. Bu konu Planlama
Te/kilat n n di1er kamu kurum ve kurulu/lar yla s k bir i/birli1i halinde bulunmas n
gerektirmektedir.

a. Plan ve Programlar n Haz rlanmas
Kalk nma plan ve y ll k programlar gerçek bilgi ve rakamlara dayanmal d r. Bunun
için Planlama Te/kilat ilgili kamu kurum ve kurulu/lar ndan bilgi ve belgeler isteyebilir. Bu
kapsam içerisine di1er gerçek ve tüzel ki/iler de dahildir.

Planlama Te/kilat , kamu kurum ve kurulu/lar ndaki APK Kurullar n n idari
yap s ndaki ve personeline ili/kin eksiklikleri sebebiyle, onlar n sa1lamas gerekli verileri,
bilgileri kendi kendine sa1lamak zorunda kalm /t r.

b. Plan ve Programlar n Uygulanmas
lgili kamu kurum ve kurulu/lar n n uygulamada gönderdikleri üç ayl k raporlar n
içeriklerinin bak m ndan doyurucu olmamas , zaman nda bilgilerin ula/t r lamamas gibi

aksakl klarla kar/ la/ lmaktad r. Uygulamada koordinasyon yetersiz ve çözüm arama
çal /malar yüzeyseldir.
Planlama Te/kilat n n Bakanl klar, kamu kurum ve kurulu/lar yla yak n i/birli1ini
i/letecek çözümlerin üretilmesi gere1i devam etmektedir.

c. Ekonomik Kararlar n Al nmas
1980 sonras ekonomik kararlar alan nda çok ba/l l k ya/anmaktad r. Ekonomiyle ilgili
olarak Planlama Te/kilat yan nda Merkez Bankas , Hazine ve D / Ticaret Müste/arl klar ,
Maliye Bakanl 1

ve Devlet

statistik Enstitüsü olmak üzere çok say da

kurulu/

bulunmaktad r. Her bir kurulu/ kendi görev alan nda faaliyet göstermektedir. Bu kurulu/lar n
ekonomik alanda çal / rken çok s k bir i/birli1i halinde bulunmalar gerekmektedir. Bu
kurulu/lar n birbirine kar/ t politikalar, önlemler uygulamamas için birbirlerinin ne yapt 1 n ,
ne yapaca1 n ve ekonomi konusundaki görü/lerini birbirlerini iletmeleri gerekmektedir.
Aralar nda bilgi ak / n sa1layacak etkin yollar bulunmas da gerekmektedir.
Planlama Te/kilat bilgi ve uygulamadaki tecrübesiyle öncelikle bu kurulu/larla kendi
aras ndaki bilgi ak / n ve koordinasyonu sa1layabilir. Böylece ekonomik kurulu/lar n
Planlaman n uygulamas na kar/ t olabilecek kararlar almalar n n önlenmesine katk da
bulunulmu/ olacakt r. Ancak, bu koordinasyonsuzlu1u sadece söz konusu kurulu/lar n üst
yöneticilerinde aramak do1ru olmaz. Ba/bakan ve Bakanlarla birlikte kamu yöneticilerinin
üye bulundu1u çok say da koordinasyon kurulunun ortaya ç kmas , sonra bunlar n Yüksek
Planlama Kurulu bünyesinde tekrar birle/mesi ve baz günlük uygulama kararlar n n burada
al nmas , YPK'da temsil edilen kurulu/lar n kendi bünyelerinde de politik kararlar
alabilece1i, apayr bir plan yürütebilece1i, plan ve program istedi1i yönde yorumlayabilece1i
izlenimi verilmi/ olabilir. Di1er yandan, DPT dahil bütün bu kurulu/lar n hukuki yap lar ,
fonksiyonlar bilimsel olarak de1erlendirilmi/ ve bunun sonucunda yeniden düzenlenmi/
de1ildir. Bundan dolay , bu kurulu/lar n fonksiyonlar aras nda birbiri içine geçme vard r.
Di1er taraftan, 1980'lerde çe/itli düzenlemelerle söz konusu kurulu/lar aras nda genel

müdürlük de1i/-toku/lar olmu/ ve idari karars zl klar, kar / kl klar ve uyumsuzluklar
ya/anm /t r.
Ekonomik kurulu/lar n birbiriyle, i/birli1ini sa1layacak kurum olan YPK'n n
fonksiyonlar daha iyi tan mlanabilir. YPK'n n fonksiyonlar yeniden düzenlenebilir. Böylece
ekonomik kurulu/lar n birbiriyle olan i/birli1i ihtiyac kar/ lanabilir. Planlama Te/kilat
kalk nma plan ve y ll k program n haz rlanmas ve uygulanmas n n sa1lanmas için di1er
kurulu/lara örnek olup, ekonomik kurulu/lar aras ndaki i/birli1inin geli/tirilmesine öncülük
etmesi yararl görülmektedir. Ekonomik kurulu/lar aras nda olu/turulacak yak n i/birli1inin
gelecekte gelenekselle/mesine gayret edilmesi gerekmektedir.

5. Kalk nma plan n n onaylama yeri ve onaylama yönteminin kanunla belirlenece1i
hem 1961 Anayasas n n 129. maddesinde, hem de 1982 Anayas n n n 166. maddesinde hükme
ba1lanm /t r. 1982 Anayasas nda Meclis taraf ndan onaylanaca1 belirtilmi/tir. Ancak onama
/ekli ve yöntemi ç kar lacak özel kanuna b rak lm /t r.
1961 Anayasas döneminde ç kar lan 77 say l Kanun ile Kalk nma Plan n n Meclis
taraf ndan Meclis Karar ile onaylanaca1 n hükme ba1lam /t r.
1982 Anayasas döneminde ç kar lan 3067 say l Kanunla, 77 say l Kanunun sistemi
devam ettirilmi/ (Ancak çift Meclis Sisteminin kald r l p, tek Meclis Sistemine geçilmesine
uygun de1i/iklikler yap lm /t r) ve kalk nma plan n n TBMM taraf ndan görü/ülmesi ve
Meclis Karar olarak onaylanmas n hükme ba1lanm /t r.
Kalk nma plan n n Meclis Karar ile onaylanmas ve Türk Hukuk siteminde hukuk
normlar

hiyerar/isinde ald 1

yer, kalk nma plan n n yerine getirdi1i fonksiyonla

ba1da/mamaktad r. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalk nmay gerçekle/tirecek kalk nma
plan n n Meclis Karar olmas , üstlendi1i fonksiyonla uyu/mamaktad r.

Kalk nma plan n n kanun ekinde onaylanmas yerinde olacakt r. Kalk nma plan n n
fonksiyonuna uygun bir düzenleme olacakt r. Böylece kalk nma plan hukuk normlar
hiyara/isinde /ekli kanun olarak yer alacakt r. Kalk nma plan kanun ekinde onaylanaca1 ndan
içerisindeki bütün metnin kanun hükmü haline gelmesi söz konusu de1ildir. Maddi olarak
kanun olmayacakt r. Nas l ki, Meclis Karar

ile onayland 1 nda, içersindeki bütün

düzenlemeler Meclis Karar na dönü/memekte ise, ayn durum söz konusu olacakt r.
Kalk nma plan teknik bir belgedir. çerisinde tahminler, tablolar, geçmi/ döneme ait
de1erlendirmeler ve önümüzdeki dönemde ula/ lmak istenen hedefler, önlemler vard r.
Kalk nma plan n n kanun ekinde onaylanmas durumunda bu düzenlemelerin kanun hükmüne
dönü/mesi mümkün de1ildir.
Kalk nma plan n n kanunla onaylanmas sisteminin kabülüne hukuki bir engel var
m d r? Kalk nma plan n n kanunla onaylanmas kabul edildi1inde, Mecliste onaylanmas
yönteminde farkl l k olacak m d r? Bu de1i/iklik onaylamay zorla/t racak m d r? Kalk nma
plan kanunla onayland 1 nda uygulamada di1er kanunlarla kar / kl klar ortaya ç kabilecek
midir? Bu sorular s ras yla /öyle cevapland r labilir :
Kalk nma plan n n onama /eklinin kanunla belirlenmesi Anayasa hükmü gere1idir.
Kalk nma plan n n kanunla onaylanmas n n yöntem kanunu ile kabülünde hukuki bir sak nca
yoktur.
Kalk nma Plan n n kabulünü düzenleyen kanunla kalk nma planlar n n bütünlü1ünü
koruyucu bir yöntem geli/tirilmi/tir. Kalk nma plan n n kanun ekinde onaylanmas kabul
edildi1inde bu yöntemin hiç bir de1i/iklik yap lmaks z n uygulanmas mümkündür. Yöntem
Kanununda belirlenen onaylama /ekli geçirlidir. Hatta 77 say l Kanun tasar s nda kalk nma
plan n n onaylama kanunu ekinde onaylanaca1 düzenlenmi/tir. Ancak yap lan de1i/ikle
"Meclis Karar " olarak onaylanmas kabul edilmi/tir.

Kanun ekinde onaylanan kalk nma plan n n de1i/tirilmesinde hukuki olarak bir zorluk
ortaya ç kmayacakt r. Çünkü "Meclis Karar " da bir yasama i/lemidir ve de1i/iklik yap lmas ,
"Meclis Karar " ile olacakt r. Kanun da yasama i/lemidir, ayn yöntem uygulanacakt r.

6. 91 say l Kanunla ülkemizde ilk defa "planlama" fonksiyonunun yerine getirilmesi
s ras nda yerli ve yabanc uzmanlar n, nitelikli elemanlar n "kadro kar/ l 1 " sözle/meli
personel çal /t rma imkan getirilmi/tir.
Zaman içerisinde planlama uzmanlar na sa1lanan mali haklar, kadro kar/ l 1
sözle/meli eleman çal /t rma sisteminin di1er kurumlarda yayg nla/mas yla reel olarak
azalm /t r. Planlama fonkiyonuna paralel olarak, Planlama personeline uygun mali haklara
kavu/turulmas için gerekli düzenlemelerin yap lmas gerekmektedir. Mali haklar, niteliklli
eleman çal /t rmayla çok yak ndan ilgilidir.
Planlama Te/kilat nda teknik i/lerde çal /anlar ve çal /mayanlar tan m n n yap larak,
belli bir geçi/ süresi içinde teknik i/ler yapan personelin planlaman n temel düzeni olan
kariyer sistemine geçi/ine imkan tan nmal d r. Bu sürenin bitiminde, memur olarak
çal /anlar n genel memur alma s nav ile, teknik i/lerde uzman olarak yeti/tirileceklerin i/e
DPT kariyer sistemine göre seçilip, yeti/tirilmesi gerekir. Kariyer sisteminden ödün
verilmemesi için benzer düzenlemenin yap lmas ihtiyac devam etmektedir.

ÇÖZÜM ÖNER LER :

Devlet Planlama Te/kilat n n (Türk planc l 1 n n) hukuki ve idari yap s ile ilgili
sorunlar için çözüm önerileri üretilmi/tir. Çözüm önerileri /unlard r :

1. Devlet Planlama Te/kilat n n Anayasan n planlama ile ilgili maddesinde (166.
madde) yap lacak bir de1i/iklikle ismine yer verilmesi gerekti1i dü/ünülmektedir.
Böylece "Devlet Planlama Te/kilat " tekrar "Anayasa Kurulu/u" halinde gelecektir.
Planlaman n Anayasa sorunu böylece çözülebilecektir.
2. Kalk nma planlar n n TBMM taraf ndan "Kanun ekinde onaylanmas " sisteminin
kabul edilmesi gerekti1i dü/ünülmektedir. Bu sistem, planlama fonksiyonun yerine getirilmesi
için en elveri/li sistemdir. 3067 say l Kanunda bu yönde de1i/iklik yap larak, bu sistem kabul
edilebilir.
3. Ba/bakan n Planlama Te/kilat n n idaresi ile ilgili yetkisini Devlet Bakan yerine
Ba/bakan Yard mc s eliyle kullanmas sistemine dönülmesi planlama fonksiyonuna daha
uygun oldu1u dü/ünülmektedir.
Ba/bakan n Planlama Te/kilat n n idaresi ile ilgili yetkilerinin Devlet Bakan
arac l 1 yla kullanmas n n devam halinde, as l yetkinin Ba/bakanda bulundu1unun, bunun bir
yetki devri oldu1unun ön plana ç kar lmas için gerekli önlemlerin al nmas gerekmektedir.
4. Yüksek Planlama Kuruluna Planlama Te/kilat üst düzey yöneticileri olan Müste/ar,
ktisadi Planlama, Sosyal Planlama, Koordinasyon (ve hatta di1er ana hizmet birimlerinin)
birimlerinin üst düzey yöneticilerinin üye olmas kalk nma plan ve programlar n bütünlü1ü
için gerekli görülmektedir.
5. Özel sektörün kalk nma planlar ve y ll k programlar çerçevesinde te/vikinin
uygulanmas n yapan "Te/vik ve Uygulama" ile "Yabanc Sermaye" birimlerinin Planlama
Te/kilat n n yap s d / nda tutulmas na devam edilmelidir. "Serbest Bölgeler" biriminin de
ilgili Bakanl 1a ba1lanmas sa1lanmal d r.

6. Özel sektörün faaliyetlerini kalk nma plan ve y ll k programlar n hedef ve
amaçlar na uygun bir /ekilde te/vik ve düzenleme tedbirlerini önermek görevinin yeniden
Planlama Te/kilat na plan ve programlar n bütünlü1ü aç s ndan verilmesi gereklidir.
7. Planlama Te/kilat n n idari yap s n n a/ r büyümesi (3701 say l Kanunda oldu1u
gibi) ve bir Hizmet Bakanl 1 yla k yaslanacak idari yap ya ula/mas n n önlenmesi gerekmekte
ve planlama fonksiyonuna ili/kin birimlerden olu/an bu günkü halinin korunmas
gerekmektedir.
8. Planlama Te/kilat nda temel unsur olan uzmanl k kurumunun korunmas , kadro ve
idari hiyarar/i içerisinde kaybolmas n önleyecek önlemlerin al nmas gerekmektedir.
9. Planlama Te/kilat nda "Genel Müdürlük" Sisteminden yeniden "Ba/kanl k"
sistemine dönülmesi gerekti1i dü/ünülmektedir.
10. Planlama Te/kilat n n Bakanl klar ve kamu kurum ve kurulu/lar yla ili/kilerinin
daha s k hale getirilmesi gerekti1i önerilmektedir. Bu konuda APK Kurullar ve l ve lçe
Koordinasyon Kurullar n n etkin duruma getirilmesi gerekli görülmektedir.
11. Planlama Te/kilat n n planlar n haz rlanmas nda gerekli bilgilerin, ara/t rmalar n,
projelerin yap lmas daki çal /ma yükünün, ilgili kamu kurulu/una verilmesi gerekti1i
dü/ünülmektedir. yi bir koordinasyon ve i/ bölümü ile Planlama Te/kilat n n, di1er
kurulu/lar n yapmas gereken, çal /malar da yapmak zorunlulu1un kurtar lmal d r.
12.

Kalk nma plan

ve y ll k

progrmalar n

haz rlanmas ,

uygulanmas

ve

koordinasyonunda ba/ar n n artt r lmas için ilgili kamu kurum ve kurulu/lar ndaki APK
Kurullar n n bu fonksiyona uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekti1i dü/ünülmektedir.
Ayr ca bu birimlerin personelinin planlama konusunda e1itilmeleri için önlemler al nmas
gerekti1i belirtilebilir.

13. Planlama Te/kilat ile di1er ekonomik kurulu/lar aras ndaki (Maliye Bakanl 1 ,
Hazine ve D / Ticaret Müste/arl klar , Merkez Bankas , Devlet
koordinasyonun

geli/tirilmesi,

ekonomik

konularda

al nacak

statistik Enstitüsü)

kararlarda paralelli1in

sa1lanmas gerekmektedir.
Ekonomik kurulu/lar (DPT, HM, DTM, Merkez Bankas , D E) aras nda yak n
i/birli1inin sa1lanmas n n yararl olaca1 dü/ünülmektedir. Bu i/birli1i kalk nma plan ve
y ll k programlar n ba/ar s n olumlu yönde etkileyecektir.
Ekonomik kurulu/lar n fonksiyonlar n n ve i/ bölü/ümünün yeniden düzenlenerek,
kurulu/ kanunlar ndaki kar / kl 1 n önlenmesi gerekmektedir.
14. Planlama Te/kilat

içerisinde kadro kar / kl 1 n

önleyecek,

personel

yeknesakl 1 n sa1layacak önlemlerin al nmas sa1lanmal d r. Buna ba1l olarak Planlamada
nitelikli eleman çal /t rmay sa1layacak mali haklar n sa1lanmas gerekmektedir. Teknik
i/lerde çal /anlar ve çal /mayanlar tan m yap lmal d r. Belli bir geçi/ süresi ile, teknik i/
yapan personelin planlaman n temel düzeni olan
önlemler al nmal d r.

kariyer sistemine al nmas için gerekli

ABSTRACT

The main objective of our study is to evaluate the present administrative and legal structure of
State Planning Organization which has been guiding the social and economic development in
Turkey for the last three decades.

In our study we try to formulate the preset upon which State Planning Organization can be
reorganized in legal and administrative lines which are expected to enable it functioning more
efficiently and productively. In conclusion of this work, we present some possible measures to
this end.

We deliberately restricted the scope of this study with the legal and administrative structure
and its reformation and considered major legal documents, the Constitution being foremost.
Therefore we excluded functional aspects of planning from our scope. For this, we have
analyzed relevant literature in this subject.

In the first part of our study, we analyze the development of the "planning" concept in the
world and in Turkey with special refeernce to the legal and asministrative structure of the
early Turkish planning. (pre-1962)

The second part is dealing with the development period of Turkish planning (1962-80). In the
third part our focus is on the transformation period which started after 1980. Problems and
issues facing Turkish planning constitute the core subject of the fourth part. In concluding
part, we try to suggest certain alternatives for coping with the problems of Turkish planning.
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HUKUK

MET NLER

1. 20 Temmuz 1961 tarihli Resmi Gazetede yay mlanm /, 334 say l Kanun : 1961 Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas .
2. 9 Kas m 1982 tarih ve 17863 Mükerrer say l Resmi Gazetede

yay mlanm /, 2709 say l

Kanun : 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasas .
3. 5 Ekim 1960 tarih ve 10621 say l Resmi Gazetede yay mlanm /, 91 say l Devlet
Planlama Te/kilat n n Kurulmas Hakk nda Kanun.
4. 15 Ekim 1960 tarih ve 10630 say l Resmi Gazetede yay mlanm /, 99 say l Devlet
Planlama Te/kilat n n Kurulmas Hakk ndaki 91 Say l Kanuna Ek Kanun.
5. 7 A1ustos 1961 tarih ve 10874 say l Resmi Gazetede yay mlanm /, 340 say l Devlet
Planlama Te/kilat n n Kurulmas Hakk ndaki 30.9.1960 tarih ve 91 Say l Kanunun 20'nci
maddesinin De1i/tirilmesine Dair Kanun.
6. 31 A1ustos 1982 tarih ve 17798 say l Resmi Gazetede yay mlanm /, 44 say l 30.9.1960
tarihli ve 91 Say l Devlet Planlama Te/kilat n n Kurulmas Hakk nda Kanunun 1'inci ve
5'inci maddelerinin De1i/tirilmesine ili/kin Kanun Hükmünde Kararname.
7. 18 Haziran 1984 tarih ve 18435 say l Resmi Gazetede yay mlanm /, 223 say l Devlet
Planlama Te/kilat Kurulu/ ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname.
8. 31 Aral k 1987 tarih ve 19681 say l Resmi Gazetede yay mlanm /, 304 say l Devlet
Planlama Te/kilat Kurulu/ ve Görevleri Hakk nda 223 say l Kanun Hükmünde
Kararnamede De1i/iklik Yap lmas na Dair Kanun Hükmünde Kararname.

9. 22 Mart 1991 tarih ve 20822 say l Resmi Gazetede yay mlanm /, 3701 say l Devlet
Planlama Te/kilat Kurulu/ ve Görevleri Hakk nda Kanun.
10. 16 Eylül 1993 tarih ve 21700 say l Resmi Gazetede yay mlanm /, 511 say l Devlet
Planlama Te/kilat Kurulu/ ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname.
11. 24 Haziran 1994 tarih ve 21970 say l Resmi Gazetede yay mlanm /, 540 say l Devlet
Planlama Te/kilat Kurulu/ ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname.
12. 14 A1ustos 1991 tarih ve 20960 say l Resmi Gazetede yay mlanm /, 437 say l Devlet
Planlama Te/kilat Kurulu/ ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname.
13. TBMM Tutanak Dergisi, S. Say s : 58'e 1 inci Ek, (1.7.1992 Tarihli Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu), Devlet Planlama Te/kilat Kurulu/ ve Görevleri Hakk nda 437 say l
Kanun Hükmünde Kararnamede Kararnamenin Baz Maddelerinde De1i/iklik
Yap lmas na li/kin 470 say l Kanun Hükmünde Kararname ve Plan Bütçe Komisyonu
Raporu.
14. 18 Ekim 1962 tarih ve 11235 say l Resmi Gazetede yay mlanm /, 77 say l Uzun
Vadeli Plan n Yürürlü1e Konmas ve Bütünlü1ünün Korunmas Hakk nda Kanun.
15. 11 A1ustos 1967 tarih ve 12671 say l Resmi Gazetede yay mlanm /, 933 say l Kalk nma
Plan n n Uygulanmas Esaslar na Dair Kanun.
16. 6 Kas m 1984 tarih ve 18567 say l Resmi Gazetede yay mlanm /, 3067 say l
Kalk nma Planlar n n Yürürlü1e Konmas ve Bütünlü1ünün Korunmas Hakk nda Kanun.

