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GtRtS 

II. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda iktisadi kalkınma 

yönünde artan çabalar yanısıra, özellikle batı demokrasile¬ 

rinde dikkatleri çeken bir olgu, kalkınmayı planlar çerçeve» 

sinde gerçekleştirme eğilimleridir. En genel anlamıyla plan¬ 

lama, belirlenmiş amaçlara yönelik tercihlerin birbirleriyle 

tutarlılığını sağlamak ve bu tercihler çerçevesinde gerekli 

önlemler demetini hazırlamaktır. Tanımdan da anlaşılacağı 

üzere, planlar iktisadi görünümleri yanısıra sosyo-politik 

tercih ve anaçları da içeren belgelerdir. 

Emredici planlamanın uygulandığı otoriter ülkelerdeki 
   * 

uygulama bir yana bırakılırsa, batı demokradİlerindeki plan¬ 

lama daha çok yol gösterici, özendirici-caydırıcı nitelikte¬ 

dir. ülkemizde, 1960'ların ilk yıllarında başlayan planla 

kalkınma çabaları da anılan tipe uygun biçimdedir. 

Planlamanın, ortaya koyduğu belgeler ve örgütsel açıdan* 

uygulandığı ülkenin hukuk düzeninden soyutlanamıyacağı ve 

mevcut hukuk sistemine yeni boyutlar kazandıracağı doğaldır. 

Son yıllarda, ülkemizde planlama hukuku konusunda yoğunlaşan 

tartışmalar, anılan gelişimin uzantılarıdır. Belirtilen öne¬ 

mine rağmen, konunun literatürümüzde yeterince işlendiği söy¬ 

lenemez. Bizi bu konuda araştırmaya yönelten nedenlerden biri 

de, ülkemizdeki plancılık hareketinin yasal yönlerine yönelik 

yeni çalışmaları özendirmesidir» 

& 



_ 2 -

Çalışmamızın ilk bölümünde planlama hukukunun yasal 

kaynakları, daha çok tanıtıcı biçimde ortaya konulmuştur. 

Planlamaya İlişkin belge ve örgütlerin yasal açıdan bağla» 

yıcılıklarınm tartışıldığı ikinci bölümde beş yıllık kal¬ 

kınma planları ve yıllık programlar üzerinde durulmuştur, 

III.Bölümde, on beş yılı aşkın bir tarihi olan Türk plancı¬ 

lığının örgütsel ve uygulama açılarından değerlendirilmesi¬ 

ne çalışılmıştır, Türk plancılığının daha elverişli bir hu¬ 

kukî çerçeveye oturtulması konusundaki başlıca görüşleri de 

içeren bu bölümde, bazı kişisel önerilerimizi, olumlu tar¬ 

tışmalara yol açacağı ümidiyle ortaya koymayı yararlı bul¬ 

duğumuzu belirtmek isteriz. 



BtRÎNCÎ BÖLÜM 

PLANLAMA HUKUKUNUN YASAL KAYNAKLARI 

Planlama hukuku, 27 Mayıs 1960 Devrini ile hukuk siste» 

mimize girmiştir. 1960'dan sonra, 1961 Anayasasının temel es¬ 

prisi içinde oluşturulan yasal kaynaklar az sayıda ve bu ku¬ 

rumun çok yeni olması nedeniyle tam yerleşmemiş durumdadır. 

Buna reğmen, Planlamanın sözünü ettiğimiz yetersiz yasal kay¬ 

nakları ve günümüze kadarkl uygulaması dikkate alındığında, 

planlama çalışmalarının kalkınmaya istekli Türk toplumunca 

ve kalkınmayı yürütme durumunda olan otoritelerce benimsenmiş 

olması nedeniyle umulanın üzerinde başarı gösterdiği söylene¬ 

bilir. Mevcut yasal kaynaklarla düzenlenen planlama hareketi¬ 

nin bir çok yeni hukuki kurumun kaderi olan reaksiyonlarla 

karşılaşmamasının asıl nedenini bir bakıma bu kaynakların, 

Anayasanın çizdiği hukuki rejimle uyura göstermesinde aramak 

gerekir, 

A- Anayasa Çerçevesinde Düzenlenme 

Kalkınma Planlarının "her ülkenin siyasi rejimine 

ve temel düzenine göre biçimlenen çeşitli model ve metodlar 

uyarınca" düzenleneceği gerçeğini kabul ettikten sonra, 

o ülkenin siyasal rejimini ve temel hukuk düzenini biçimlen¬ 

diren Anayasa'nın incelenmesi ile işe başlama zorunu doğmak¬ 

tadır. Başka bir deyişle, planlamanın yasal niteliğinin sap-, 

tanabilmesi için, Anayasa’nın önerdiği plan modelinin ye 

planlama için çizdiği genel çerçevenin bilinmesi gereklidir. 
-   * • ' I -Yj '| - ■ -■ —— 

(1) L.Duran, İdare Hukuku Ders Notları, 1972-1973. 
(Çoğaltma), S.16İ. ' 
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Çeşitli ülkelerde son yıllarda kabul edilen modern anayasa¬ 

lar planlı kalkınmanın gerekli olduğunu açıkça belirtmiş ve 

kalkınmanın hedefleri ile amaçlarına yönelik açık ilke ve 

kurallar koymuştur. 

1961 Anayasası» siyasi iktidarları duraklamalara» yavaş¬ 

lamalara ve sapmalara karşı sınırlayıcı; gelişme ve hızlanma 

yöneliminde ise itici ve çekici kurum ve kurallar getirmiştir, 

Böylece tüm hukuk sistemimize, bütün kurum ve kuralları ile 

kalkınmanın dinamik gereklerine uygun bir içerik kazandır¬ 

mıştır. 

Anayasanızın anılan düzenlemeyi gerçekleştiren hükümleri 
   JL. OıruŞ 

üç grup altında toplanabilir, Birinci grubu» fertlerin kişi¬ 

sel ve siyasal haklarım ve hürriyetlerini sağlayan hükümleri; 

ikinci grubu, sosyal adalete ve gelir dağılımına ilişkin hü- 

kümler; üçüncü grubu, kalkınmanın gereklerini, koşullarını, 

devamlılığını sağlayan hükümler oluşturmaktadır. 

Bunlar içinde planın çerçevesini çizen 10,, 41. ve 53, 

maddeler ile 129, madde ise, konumuz bakımından özel bir öne¬ 

me sahiptir, 

1961 Anayasasının temel haklar ve hürriyetler alanında¬ 

ki başlıca özelliği, sistematik yönden hürriyetleri geniş ve 

etraflı bir biçimde düzenlemesi, felsefi yönden de hürriyet 

anlayışını gerçekçi bir temele dayandırmış olmasıdır. Gerçek¬ 

ten 10, maddede herkesin "kişiliğine bağlı, dokunulmaz, dev¬ 

redilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere" sahip olduğu 
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hükme bağlanmakla» bunların» siyasi iktidarın arzu ve tak¬ 

dirine göre yok edilemeyecek haklardan olduğu kesin suret¬ 

te belirtilmiş» ayrıca "kişinin temel hak ve hürriyetleri¬ 

ni» fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle 

bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal 

bütün engellerin kaldırılması" ve "insanın maddi ve manevi 

varlığının gelişmesi için gerekli şartların hazırlanması" 

devlete ödev olarak verilmiştir. 

Hızlı kalkınmayla sosyal devlet ilkesini birlikte yü¬ 

rütmek amacını güden ülkeler, ister istemez "sosyal adalet 

için de hızlı kalkınma" formülüne uygun düşecek bir gelişme 

yöntemi seçmek zorundadırlar. Sosyal adalet anlayışının 

"sosyal güvenlik"le ilgili olan yönleri, Anayasada "Sosyal ve 

İktisadi Haklar ve ödevler" bölümünde oldukça ayrıntılı bir 

biçimde belirtilmektedir. Ancak bunun yanısıra» sosyal ada¬ 

let içinde hızlı kalkınma yöntemlerini gösteren hükümler de 

Anayasada yer almaktadır. Bu bakımdan özellikle 41. madde 

gerçekten anlamlı bir denge kurmaktadır. "İktisadi ve Sosyal 

Hayatın Düzeni" başlığını taşıyan bu maddede bir yandan ik¬ 

tisadi ve sosyal hayatın "adalete, tam çalışma esasına ve 

herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviye¬ 

si sağlanması amacına göre" düzenleneceği belirtilirken, bir 

yandan da devlete "İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı 

demokratik yollarla gerçekleştirmek, bu maksatla milli tasar¬ 

rufu arttırmak yatırımları toplum yararının gerektirdiği ön¬ 

celiklere yöneltmek ve kalkınma planları yapmak" ödevi veril¬ 

mektedir. 
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Anayasanın Temsilciler Meclisindeki görüşmeleri sırasın¬ 

da üyelerden biri 41, madde üzerinde konuşurken, sosyal ve 

iktisadi konularda devlete görev verildiğini, devletin bu gö¬ 

revi yaparken birinci fıkrada belirtilen yönde hareket edece¬ 

ğini! ikinci fıkrada ise, kalkınmanın demokratik yollarla ya¬ 

pılması ve yatırımların planlaştırılması fikrinin yer aldığı¬ 

nı ifade ederek, "Bu Anayasa ile bir taraftan insan hakları¬ 

nı kemali ile teminat altına almak yolunda cehdlmiz vardır, 

diğer taraftan kalkınma bakımından geri kalmış bir memleket 

olarak, demokrasinin teminatı içinde iktisadi bakımdan nasıl 

kalkınacağımızın şeması çizilmektedir"demektedir» Bütün 

bu düzenlemeyi kalkınma amacına doğru yöneltmek devlete Ödev 

olarak verilmiştir, (Madde 41, fıkra 2), 0 halde her siyasi 

iktidar, programı »e olursa olsun, bu düzenlemeyi, demokra¬ 

tik yoldan ve belirtilen koşullara göre yapacaktır. Anayasamız¬ 

da amaçlanan, salt milli gelir artışına dayalı bir iktisadi 

kalkınma değildir. Kalkınmanın, insanca yaşama ve çalışma 

ilkelerini gerçekleştirici bir refah düzeyini, sürekli ve 

kütlelere yaygın biçimde sağlaması da öngörülmüştür, 10, mad¬ 

dede belirtilen iktisadi ve sosyal bütün engellerin kaldı¬ 

rılması yukarıda belirtilen adil bölüşüm ilkesinin gerçekleş¬ 

mesi için devlete verilen bir görevdir. 0 halde devlete biçim 

veren siyasal iktidar sistemle ilgili bu yapısal engelleri kal¬ 

dırmak zorundadır. Bu niteliği dolayısı ile plan teknik olduğu 

kadar siyasal bir belgedir, 

(2) Nurettin Ardıçoğlu*nun Temsilciler Meclisindeki konuşması, 
Bkz,Kâzım Öztürk. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
Türkiye îş Bankası Yayınlan, (Ankara 1966) s. 1990 
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Anayasanın 41, maddesi iktisadi, sosyal ve kültUrel 

bütün engellerin kaldırılmasını plana bağlarken, yeni temel 

bireysel ve sosyal hakların uygulanma olanaklarına ilişkin 

53, maddesi bir sınırlama getirerek, devletin belirtilen ik¬ 

tisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, iktisadi geliş¬ 

me ile mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde gerçekleşti¬ 

receğini öngörmüş; böylece, sözkonusu hakların yerine geti¬ 

rilmesini, kanımızca, gerçekçi olmayan bir temele oturtmuş¬ 

tur, Çünki, kalkınmanın gerektirdiği yeni kaynakların yara¬ 

tılması da modern devletin görevleri arasındadır. Devlet, 

kaynak yetersizliği ve kalkınma sürecinde karşılaşılan ben¬ 

zer dar boğazları genişletici önlemleri de almakla yükümlü¬ 

dür, Kaldı ki, 10. madde " her türlü engel"in kaldırıl¬ 

masını devlete görev olarak vermiştir. 

Bununla birlikte, 53. maddenin Temsilciler Meclisindeki 

görüşmeleri sırasında ileri sürülen önemli fikirlere değin¬ 

meyi yararlı bulmaktayız. Bazı üyeler sözkonusu maddenin Ana¬ 

yasayı anacının aksi yönüne götüreceğini sayunarak "İktidar¬ 

lar işleri esasen güçlerinin yettiği kad«(r görürler, normal 

olan, bir iktidarın millet karşısına çıktığında "imkânlarım 

şu idi, yapabildiklerim de şu diye hesap vermesidir, 0 İmkân¬ 

larla daha fazlasının ve daha iyisinin yapılıp yapılamıyaea— 
(3) 

ğma millet hüküm verecektir" fikrini savunmalarına karşılık 

maddenin lehinde söz alan konuşmacılar, sözkonusu maddenin 

"sosyal ve ekonomik hakları gerçekleştirmede siyasal iktidarlara 

(3) Bülent Ecevlt'in Temsilciler Meclisindeki Konuşması, 
Bkz, öztürk, age, s,2142, 



bir mesnet teşkil ettiğini", ayrıca bu hükmün "enflasyona 

karşı bir teminat olabileceğini, geçmiş on yıl içinde mem¬ 

leketin uğradığı zararların yaldız yatırım sahalarında ya¬ 

pılmış hatalardan değil, avnı zamanda bu yatırımların hacmi 

memleket takatine göre ayarlanmamış olmasının sonucu olduğu- 

nu"^^ ileri sürmüşlerdir. 

Devlet, iktisadi gelişmesini ve mali kaynakların yeter¬ 

liliğini, inandırıcı olabilecek bir yol ile tesbit etmek zo¬ 

rundadır, Tek inandırıcı yol, ilme dayalı, açık, tutarlı bir 

plan dokümanıdır. Anayasanın 129, maddesi ile 41, madde hük¬ 

mü teyid edilmektedir. Nitekim 129, maddenin 1, fıkrasında 

"İktisadi, sosyal, kültürel kalkınma plana bağlanır. Kalkınma 

bu plana göre gerçekleştirilir," denilmiştir. Maddenin ikinci 

fıkrası Devlet Planlama Teşkilatından söz ederek, bu teşkila¬ 

tın "kuruluş ve görevleri, planın hazırlanmasında, yürürlüğe 

konmasında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetilecek 

esaslar ve planın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlen¬ 

mesini sağlayacak tedbirler özel kanunla düzenlenir" demekten¬ 

dir. Böylece iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın bir plan 

çerçevesinde gerçekleştirilme ilkesi kabul edilerek "plan" 

kavramına Anayasada yer verilmekte ise de planın muhtevasından 

söz edilmemektedir. Nitekim, anılan maddenin gerekçesinde de 

planın siyasal tercihlere göre değişik muhtevaya sahip olabi¬ 

leceği belirtilmiş^ kalkınma planı yapılması ilkesi Anayasa 

çerçevesine anılmakla birlikte, muhtevasının belirlenmesinden 

kaçınıldığı ileri sürülmüştür, 

T^f^^amza Eroğlu^ve ^Feridun Ergin* in Temsilciler Meclisindeki 
Konuşmaları, Bkz.öztürk, aşe, s.2141-2145, 



B- Planlamaya İlişkin Temel Kanunlar 

Planlı kalkınma ilkesinin kabul edildiği ülkelerde, 

kalkınma politikasının temel araç ve hedefleri, kural olarak, 

bir kanunla ortaya konulmaktadır. Kalkınma politikası, hiç 

değilse bütçe kanununda yer alması gereken birtakım mali dü¬ 

zenlemeleri gerektirdiğinden, bu konuda yasama organının son 

sözü söylemesi doğaldır, öte yandan, planın hazırlanması ve 

uygulanmasında çeşitli kararlar alma durumunda olan hükümete 

de gerekli yetkilerin verilmesi zorunludur* 

Planın yasal niteliği tartışılırken, onaylanma ve 

yürürlüğe girişinde izlenen yöntemin farklı sonuçlar doğura¬ 

bileceğine de değinmek isteriz. 

Kalkınma planının hazırlanmasına ilişkin usul, genel 

çizgileri ile 1960 yılında çıkarılmış olan 91 sayılı "Devlet 

Planlama Teşkilatının Kurulması hakkında Kanun"la düzenlenmiş- 
•» 

tir. 91 sayılı Kanun, Anayasanın kabulünden önce, Milli Birlik 

Komitesi zamanında çıkartılmış ve böylece Anayasanın 129. mad¬ 

desinde öngörülen konuların bir kısmı daha o tarihte yerine 

getirilmişti. 

91 sayılı Kanunun Milli Birlik Komitesindeki görüşme¬ 

leri sırasında, Planlama Teşkilatını kurup yürütürken, planla¬ 

manın demokrasi ile yanyana yürümesini sağlamak konusunun göz¬ 

den kaçırılmaması gerektiği savunulmuş ayrıca sözkonusu kanunun 

gerekçesinde de "siyasi otoriteyi zaafa uğratmadan, halkın ih¬ 

tiyaç ve temayülünü dikkate alarak çalışabilecek bir planlama 

teşkilatını kurup yürütebilme"nin demokratik hükümetlerin öteden 

beri başlıca istek ve endişesi olduğu belirtilmiştir* 
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Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması hakkındaki 

Kanun, adından da anlaşılacağı üeere planlama ile ilgili teş¬ 

kilatın kuruluş ve görğvlerini belirttikten başka, "planların 

hazırlanması" başlığı altında; iktisadi ve sosyal hedeflerle 

politikaların tesbitini, uzun vadeli planı ve yıllık program¬ 

ları düzenlemektedir. 

Anayasanın 129. maddesinde öngörülen diğer konula¬ 

rı düzenleyen kanun 1962 tarihinde çıkarılmış olan "Uzun Va¬ 

deli Planın yürürlüğe konulması ve bütünlüğünün korunması 

hakkında" 77 sayılı kanundur. Söz konusu kanunj Uzun Vadeli 

Planın Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi, kanun 

tasarısı ve tekliflerinin uzun vadeli plana uygunluğu ve uzun 

vadeli planda değişiklik yapılması gibi konularda hükümler 

getirmiştir. 



İKÎNCÎ BÖLÜM 

PLANIN YASAL NÎTELÎĞÎ 

Birinci Bolünde belirtildiği gibi, Anayasanın 129. mad¬ 

desi, bu maddede öngörülen hususları içeren bir kanunun hasır¬ 

lanmasını amirdir. Bu amaçla, Milli Birlik Komitesi zamanında 

91 sayılı Kanun çıkarılmış ve bu kanunla Anayasanın 129, madde¬ 

sindeki hususların bir kısmı yerine getirilmişti. 129» maddede 

öngörülen diğer hususları da yerine getirmek üzere 77 sayılı 

Kanun hazırlanmıştır. 

91 sayılı Kanunun 13. maddesi, Başbakan veya Başbakan Yar¬ 

dımcısının, Planlama Müsteşarlığına Bakanlar Kurulunun benim¬ 

sediği ilkeler ışığında uzun vadeli ve yıllık planların hazır¬ 

lanması konusunda direktif vermesini öngörmüştür. Planlama Teş¬ 

kilatı bu çerçeve içinde ilkin uzun vadeli planı hazırlar. Ay¬ 

nı Kanunun 14. maddesi ise uzun vadeli planın kabulüne ilişkin 

usulü düzenlemektedir. Söz konusu maddede, planın Yüksek Plan¬ 

lama Kurulunda, daha önce kabul edilmiş olan ana hedeflere uy¬ 

gunluk bakımından incelenip bir raporla Bakanlar Kuruluna su* 

nulacağıj Bakanlar Kurulunda incelendikten sonra, Yasama Orga¬ 

nının onayına arz edileceği ifade edilmektedir. Bakanlar Kurulu¬ 

nun incelemesi, Yüksek Planlama Kurulu, Bakanlar Kurulu Karar¬ 

larının hukuki niteliği ile birlikte üçüncü Bölümde ele alına¬ 

cağından, burada yalnızca planın Türkiye Büyük Millet Mecli¬ 

sinde görüşülmesi ve onaylanması üzerinde duracağız.*' 
(x) Bu konuyu Türk hukukunda düzenleyen, 77 sayılı "Uzun 

Vadeli Planın yürürlüğe konulması ve bütünlüğünün 
korunması hakkında Kanun" dur. 
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Teknokratların hazırladığı plana hukuki nitelik kazan- 

dırılması gereğine değinilmiş ti. Bu araaçla hukukun kadro- 

layıcı fonksiyonundan yararlanarak planın kurumsallaştırıl¬ 

masına çalışılmalıdır* Bunun yollarından biri de planın yasa¬ 

ma organınca onaylanmasıdır, "Devletin Anayasadan sonra dü¬ 

zenini kuran* bu düzenin maddi alanını tesbit eden" yasama 

organı olduğuna göre, "bu organ tarafından hukuk alanı İçine 

alınmayan bir sosyal olgu* hukuk için mevcut olmayan bir sa¬ 

hadır" • Dolayıoıyle "onaylama", kalkınma planını mevcut 

hukuk düzenine yerleştirmede bir köprü görevi yapmaktadır, 

öte yandan milli bir kalkınma planı vatandaşların tümünü 

ilgilendiren bir konudur» Bu yüzden milli menfaatlerle ilgili 

her hususta olduğu gibi, bu konuda da son söz, milleti en yük¬ 

sek düzeyde temsil eden meclise alt olmak gerekir. Kaldı ki, 

planın yasama organınca onaylanması, sürekliliğinin sağlanma¬ 

sının ön şartıdır. 

Ancak, parlamentonun siyasi bir heyet olduğu; hedefle¬ 

rin tesbitinde ise siyasi mülâhazaların yanısıra teknik ger¬ 

çek ve zorunluluklara da yer verilmesi gerektiği; bu nedenle 

parlamentonun bu işi tek başına yapmasının doğru olmayacağı 

düşünülebilir, öte yandan, plan gibi kendi İçinde tutarlılık 

ve bütünlük taşıması gereken teknik boyutlara sahip bir bel¬ 

genin siyaset adamlarının serbest tasarrufuna açık olmasının 

(5) Tarık Zafer Tunaya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa 
Hukuku, (İstanbul 1975) s , 759 , 

(6) Turan Güneş, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının 
Pozitif İşlemleri ,(Ankara 1965) s,42, 
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sakıncaları gözönüıa alınarak, gerek komisyonlar gerek mec¬ 

lislerde plan üzerinde derinlemesine, tatmin edici tartışma¬ 

lar yapılamayacağı; bütçe görüşmelerinde olduğu gibi, genel 

konuşmalar ve yöre el isteklerin ötesine geçilemeyeceği de 

bir gerçektir , X, İdi ki, planların beş yıllık süreler 

için yapılmasına kar ılık, yasama dönemlerinin genellikle 

farklı oluşu süreler açısından biruyumsuzluk getirmektedir. 

Beş yıl süre ile uy ulanacak bir belgeyi, görev sUresi dört 

yıl olan bir parlamentonun onayına sunmak "yapısal bir çeliş- 
(S) 

ki" sayılabilir. 

Bütün bu sakıncalarına rağmen, yukarıda özetlenen neden¬ 

lerle planın yasar ı organınca onaylanması bir zorunluluk ol¬ 

maktadır. Plana ht ;uk düzeni içinde kazandırılacak yerin ve 

kuvvetin saptanabi .mesi için bu onamanın biçimi üzerinde önem¬ 

le durmak gerekmek redir. 

Saptanan onam ı biçiminin, plana kazandırılmak istenen 

yasal nitelik ve kuvvetin her zaman bir yansıması olmadığı¬ 

nı, onama biçimi n; olursa olsun, plana tanınan hukuki nite¬ 

lik ve kuvvetin önemli bir değişiklik göstermediği durumla- 
(9) 

ra da rastlanıldığını savunanlar vardır • 

(7) Nitekim, Siyasa Bilgiler Fakültesi Anayasa Tasarısının 
35. maddesi gerekçesinde planın parlamentoya sunulmasının 
sakıncaları anlatılırken ".»..bunun en büyük mahzuru, tek¬ 
nik bir bütün olnası gereken planın seçim bölgesi ve 
menfaat zümresi arzularına göre değişikliklere maruz kal¬ 
ması ihtimalidir<" denilmektedir, 
SBF Anayasa Tasarısı, s,51-52. 

(8) Turgut Tan, Plan .amanın Hukuki Düzeni,(Ankara 1976)s,72, 
(9) Turgut Tan, Kururu Mecliste Anayasa Komisyonu kâtibi C,Kır- 

can’m, Anayasanın 129.maddesi konusunda "plan yürürlüğe 
konur demekten maksat bu kanunun müzakeresi vesilesiyle 
teşrii organın ve efkâr-ı umumiyenin planın gayesine ve 
esasına nüfuz etmesini kolaylaştırmak ve böylece tatbik 
ve muvaffakiyet imkanlarını arttırmak idi," deyisinin bu 
bakımdan anlamı olduğunu ifade etmektedir. 
Bkz, Tan, age, s.68» 
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Kalkınma planının parlamentoca onaylanması yalnız bize 

özgü olmayıp, plan uygulamasına sahip bütün ülkelerde görülen 

genel bir uygulamadır. Bununla beraber onaylama biçimi ülke¬ 

den ülkeye değişmektedir. Nitekim Kurucu Meclis Anayasa Ko¬ 

misyonu üyelerinden Kırca,demokratik ilkeler uyarınca plan¬ 

lamada, plan dokümanı ile yasama organının ilişkileri bakı¬ 

mından çeşitli sistemler düşünülebileceğini öne sürmüştür. 

Plan, bir program-kanun şeklinde hazırlanıp yasama meclisi¬ 

nin onayından geçirilebileceği gibi, meclisin yalnızca bilgi¬ 

sine sunulması veya mecliste bu konuda yapılacak genel görüş¬ 

melerle yetinilmesl mümkündür. Bir başka formül, planın hükü¬ 

metin direktifleri çerçevesinde planlama teşkilatınca hazır¬ 

lanarak uygulamaya konulmasıdır Yukarıda özetlenen öne¬ 

rilerin de ortaya koyduğu üzere, bu konuda düşünülebilecek 

alternatif çeşitlidir. 

1961 Anayasasının yapılması sırasında planın yasama or¬ 

ganınca onaylanması biçiminin saptanması tartışmalara yol 

açmıştır. Anayasa Tasarısının ilk şeklinde planın kanun ile 

onaylanma biçimi düzenlendiği halde, sonradan yapılan deği¬ 

şiklikle, çeşitli sistemler arasında ileride bir seçme yapa¬ 

bilme olanağını saklı tutabilmek için belli bir sistemi Ana¬ 

yasada dondurmak yerine onaylama biçiminin saptanması yasana 

organına bırakılmıştır. Temsilciler meclisindeki tartışmalar 

sırasında bazı üyeler de, planın koşullara göre değiştiri¬ 

lebilecek bir doküman olması nedeniyle kanunla yürürlüğe 

(10) Öztürk, age, s.3415 
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konularak dondurulmasının uygun olacağını j planların 

İktidarlara göre değişebileceğini, plan kanunu ile daha son¬ 

raki iktidarları bağlamanın demokratik esaslarla bağdaşmaya¬ 

cağını (^2) savunmuşlardır. Buna karşılık, bazı üyeler ise 
planın kanunla yürürlüğe konulmasını benimsemekle birlikte 

plan kanununun yalnız planın genel ilkelerini içermesi görü¬ 

şündedirler, öte yandan bir kısım üyeler planın mutlaka bir 

kanunla yürürlüğe konulması zorunluluğuna^**) değinmişlerdir. 

CU) D. Koper "Biz eğer plan kanonunu kabul edersek bu kanunu 
rijit hale getirmiş oluruz. Zamanın t««tlanna göre ve 
zamanla tadil edilmesi gereken bir şeydir. Bu hareket 
kabiliyetini sağlamak için ve daimi bir şekilde değişik¬ 
likleri teknik ve ihtisas seviyesinde kontrol ederek her 
seferinde bir plan kanunu tedvin etmemek için, planlaşma- 
nm ihtisas dairesinde tahakkuk ettirilmesini arz ve tek¬ 
lif ediyorum" demektedir. 
Bkz.öztürk, age, s.3397 

(12) F.Melen'e göre "Bir defa bütün faaliyetleri bir plana bağ- 
Tayip bunu kanunla yürütmenin arzettiği müşkülat meydan-* 
dadırj ...ikinci olarak, planlamanın kanunla sert esasla¬ 
ra bağlanmaması lazımdır, İktidarlara göre planlar değiş¬ 
tirilebilir, Her iktidarın kendine göre planı olur. İkti¬ 
darların bir kanunla kendilerinden sonra gelecek iktidar¬ 
ları bağlamamaları lâzımdır." 
Bkz. öztürk, ages.3398 

(13) Z.MÜezzinoğlu.*.- C,Zamangil' in konuşmaları için Bkz.öztürk* 
age» s,3400-3405 
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A. Plan Hedefleri ve Stratejisinin Yasal Nitelimi 

Planlama Merkez Teşkilatında hükümetten alınacak 

tercih direktifleri ve Anayasal kurallar gözönünde tutularak 

91 sayılı Kanunun 12, maddesi uyarınca bir "Strateji Tasarısı" 

hazırlanır. Siyasal İktidarların sosyo-politik tercihlerini 

yansıtan plan hedefleri ve stratejisi; plan döneminde uyulma¬ 

sı öngörülen genel ilkeler ile planın temel amaçları ve bunla¬ 

ra ulaştırıcı yöntemleri içeren bir belge niteliğindedir. 

Plan hedefleri ve strateji tasarısı, Yüksek Planlama Kurulunda 

görüşülüp kabul edildikten sonra Bakanlar Kurulunun onayına 

s unulur, 

Yüksek Planlama Kurulu, planın ve stratejinin hükümet 

kararı olacak hale getirildiği yerdir. Kurul, stratejiyi ken¬ 

di eğilim ve sezgilerine veya çeşitli baskı gruplarının İstek- 
- -H JlMi — >1-' «W  

lerlne göre değil, Anayasanın isimlendirerek görev verdiği 

Devlet Planlama Teşkilatının usuller, tahliller ve hesaplarla 

vardığı sonuçlar arasında tercihler yaparak tayin eder* 

Plan Hedefleri ve Stratejisi nihaî olarak Bakanlar 

Kurulu taafmdan karara bağlanmaktadır, Dolayısıyle Parlamen¬ 

to bu konuda herhangi bir yetkiye sahip olmayıp, doğrudan doğ— 

«taya genel hedefler ve strateji ışığında hazırlanmış kalkınma 

planı ile karşı karşıya kalmaktadır. Gerek parlamentoların 

ayrıntılı, karmaşık ve teknik nitelikte bir kalkınma planı 

üzerinde tasarrufta bulunmalarının güçlüğü, gerekse kalkınma 
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planının kendisi ile karşılaşan parlamentoların verilecek 

değişiklik önergeleriyle planın bütünlüğünü ve dengesini 

borina tehlikesi karşısında, kalkınma planının hazırlanmasın¬ 

dan önce temel hedefleri ve stratejisinin parlamentolara su- 

(14) 
nulması bir çözüm olarak kabul edilebilir' 

Türkiye’de de başlangıçta plan hedeflerinin parlamen¬ 

toca onaylanması yönünde bazı girişimler olmuştur» Nitekim 

Anayasanın 129. maddesinin Temsilciler Meclisindeki birinci 

görüşmesinde "plan" yerine "plan esaslan"nın bir kanunla 
(15) onaylanması biçiminde bir değişiklik önergesi verilmişse 

de kabul edilmemiştir» 

Parlamenter sistemlerde ekonomik ve sosyal politikala¬ 

rın yürütülmesinden hükümet sorumludur. Anayasanın 105. mad- 

desinin gerekçesinde de parlamenter sistemin gereği olarak 

genel siyasetin yürütülmesinden Bakanlar Kurulunun sorumlu 

tutulduğu belirtilmektedir. Plan hedefleri ve stratejisi, 

birtakım sosyo-politik tercihleri de kapsadığına .göre, siya¬ 

sal iktidarların bu tercihleri kendi programları doğrultusun- 
         ,  -T   '    

da yapmaları doğaldır, 
■■■ mpiı." ıı»      —— 

(14) Mümtüz Soysal, Demokratik İktisadi Planlama için Siya¬ 
si mekanizma,(Ankara 1958) s.143 

(15) Bedrettin Tunccl ve Dâniş Koper’in verdikleri bu öner¬ 
genin gerekçesinde "plan esasları"(siyasi) halbuki 
"planlar" (tamamen teknik) mahiyette mefhumlardır 
denilmektedir. 
Bkz. öztürk, age, s.3412 

(x) Madde 105. 
Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar 
arasında işbirliğini sağlar ve Hükümetin genel siyaseti¬ 
nin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin 
yürütülmesinden birlikte sorumludur. 

Her Bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri 
altmdakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur» 

Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından 
Türkiye Büyük Billet Meclisi üyeleriyle aynı durumdadır. 
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Türk kalkınma plancılığı, İşe başlarken, amaçları ve 

buna götüren yolları gösteren bir "strateji* dokümanı ortaya 

koymuştur. Milli Birlik Hükümeti tarafından kabul edilerek 

resmi gazetede yayımlanan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nm 
(16) , 

Hedefleri ve Stratejisi seçimlerden sonra işbaşına gelen 

Adalet Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonunun kurulu

şunun ilk günlerinde, daha önce saptanmış olan hedefler ve 

strateji konusunda İsrar edip etmediğinin Devlet Planlama Teş

kilatı tarafından sorulması üzerine, hükümetçe yeniden incele

nip kabul edilmiştir. Aynı doküman üçüncü kez, ikinei koalis

yon hükümetinin kuruluş çalışmalarında partiler arasında tar

tışma konusu yapılmış ve kurulacak koalisyon hükümetinin eko

nomik ve sosyal politikasının, plan hedefleri ve stratejisi 

ile sınırlı olacağı, koalisyonun kuruluş protokolüne geçiril

miştir. 

tkinci planın strateji belgesi birinciye bakışla daha ay

rıntılara inan bir dokümandır. Burada çoğunluk (İktidar) par

tisinin fikirlerine yer veren kısımlar, Anayasal amaçlarla 

birlikte ortaya konulmuştur. 

üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın Hedefleri ve Strateji

si de "Erim Hükümeti" zamanında hazırlandığı halde, daha sonra 

kurulan "Melen Hükümeti" tarafından ele alınarak görüşülmüş^ 

ancak esaslı değişiklik yapılmayarak bazı bölümlerin yeniden 

kaleme alınması ile yetinilmiştir• 

(16) Rflşmi Gazete.(Temmuz. 1961) s:10846 



Görüldüğü gibi, plan hedefleri ve stratejisi, siyasal 

niteliği ağır basan bir belge olarak ortaya çıkmaktadır. _Baska 

bir deyişle, hedefler ve stratejini*, lıükü.ı*etin genel olarak 

ekonomik ve sosyal politikayı saptama fonksiyonu çerçevesinde 

hatırlanması ve plan hazırlığında esas alınacak temel siyasal 
S.  — —     V. _ ..  - •; / 

tercihleri yansıtması, belgenin siyasal niteliğinin ağır bas- 
v   ( 17 ) masına yol açmaktadır '* 

Plan hedefleri ve stratejisinin yasal niteliği, hatırlan¬ 

ması ve kabulünde izlenen usul dikkate «lmarak saptanabilir. 

Plan hedefleri ve stratejisi aslında Planlama Merkat Teşkila¬ 

tınca hatırlanmakta ve Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek 

Bakanlar Kuruluna sunulacak bir "rapor" veya "karar tasarısı” 

haline getirilmektedir. Ancak, hedefler ve strateji dokümanına 

Yüksek Planlama Kurulunca kabul edildiği biçimi ile hukuki ni¬ 

telik ve kuvvet tanımak mümkün değildir. Bu ancak Bakanlar Ku¬ 

rulu kararına hazırlık niteliğindedir. Yine de dikkat edilmesi 

gereken nokta uygulamada Bakanlar Kurulunun yeni bir İşlem yap¬ 

mayıp, jözkonusu kurulun hazırladığı belgeyi onaylamakla yeti*» 

mealdir. Aslında Bakanlfcr Kurulundaki inceleme sırasında deği¬ 

şiklik yapılabileceği konusunda bir tereddüt yoktur, ÇUnkU ka¬ 

bulünde nihaî karar mercii durumundaki bir organın gerekli 

gördüğünde anılan belgede değişiklikler yapması genel hukuk 
«   * ’ — .  

prensiplerine uygundur. 

Özetle, eğer plan hedefleri ve stratejisi dokümanının hu¬ 

kuki bir niteliği olduğu söylenebilirse, ona bu hukuki niteli¬ 

ği kazandıran, Bakanlar Kurulu Kararı olacaktır. 
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B. Beş Yıllık Kalkınma Planları 

Bilindiği üzere, ülkemizdeki planlama çabaları, 15 

yıllık dö nemi kapsayan uzun vadeli planlar çerçevesinde ha¬ 

zırlanan beşer yıllık kalkınma planlarıyla yürîLkUimekfcedlr* 

Beşer yıllık planlar^ 4k yıllık göriingç İçinde Uu49 

amaçlara y aklaş-tvıncı dokümanlar niteliğindedir. ÇnliSJnaoı.- 

zm bu kaaimi&d** ilkin, halen üçüncüsünün uygulanmakta ol.- 

da bu beşor jıllık planların hukuki belgeler olmalara açı- 

nda değerlerini tartışacağız, 

1» Planın Onaylanması 

1961 Anayasası planın onaylama biçimini bizzat 

düaenlemeyip, çıkarılacak özel bir kanuna bırakmıştı, Dola- 

yısiyle, hazırlanacak özel kanuna onama biçimini seçme konu¬ 

sunda serbestlik tanımış oluyordu. 

77 Sayılı Kanun, planın meclislerde görüşülmedin 

de izlenecek usulü ayrıntılı biçimde ve içtüzüklerden farklı 

olarak düzenlemiştir. Bu onaylama biçimine göre, Plan Karma 

Komisyonundan gelen uzun vadeli plan tasarısı Cumhuriyet Se- 

n&tosu'nda görüşülerek karara ballanır, Senato'da kabul edi¬ 

len şekliyle tekrar Plan Karma Komisyonu’na gelir, Komisyon, 

planı üç gün içinde görüşerek Millet Maclisi'ne surtar, Plan, 

burada görüşülerek karara ballanır. Bu karar nihafdir. Yani 

planı onaylayıp yürürlüğe koyan Millet Meclis i'diy. 
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Türk Anayasa sisteminde, organik ve şekli açıdanj 

biri, yasama organının iki dalından her birinin yani Millet 

Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun ayrı ayrı aldıkları karar¬ 

ları dikeri, her iki meclisin birlikte torlanması sonucu Türki¬ 

ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında alınan kararlar 

olmak üzere iki tür parlamento kararı kabul edildiği görülür. 

Kalkınma planını onaylayan kararda ise, Millet Meclisinin Ka¬ 

tarına Cumhuriyet Senatosu da katılmıştır, bununla beraber 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı Kararı da söz- 

konusu değildir, 

77 Sayılı Kanunun ilk teklif edilen şeklinde, planın 
( Anayasanın 92. maddesindeki' 'usule uygun biçimde kabul edile¬ 

cek bir kanuna ek olarak onaylanacağı öngörülüyordu. Teklifi 

inceleyen geçici Komisyon, plan kanunu tasarısının Bakanlar 

Kurulu için bir güven sorunu olma açısından Bütçe Kanunundan daha 

fazla önem taşıdığı düşüncesiyle, Anayasanın 94, maddesinde 

bütçe kanunu için öngörülen usule göre görüşüleceğini kabul 

etmiştir. Daha sonra teklifin Millet Meclisi Genel Kurulunda 

görüşülmesi sırasında kanuna ek olarak onaylama yolu kabul 

edilmemiş, ancak görüşme usulünün 94, maddedeki kurallara uy» 

gun biçimde yapılması kararlaştırıldığından bugün yürürlükte 

olan karmaşık sistem ortaya çıkmıştır. 
1 — -   ,—   — 

(x) Anayasanın 92. maddesi ile "Kanunların Görüşülmesi va 
Kabulü", 94. maddesi ile "Bütçenin Görüşülmesi ve Ka¬ 
bulü" düzenlenmiştir. 
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Anayasada kalkınma planının Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nce onaylanaca?,ma dair açık bir büküm bulunmamakla 

beraber, Anayasadan ünce çıkarılmış bulunan 91 say*ia 

(madde,14) "Plan, Bakanlar Kurulunda incelenerek kabul edil¬ 

dikten sonra teşrii organın tasvibine arzolunur" denilmekte¬ 

dir. öte yandan 77 sayılı Kanun (raadd&.l) "Uzun Vadeli Plan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur" hükmünü 

getirmiştir. Sonuç olarak, Türk pozitif hukukundaki düzenleme¬ 

nin mantıcı, kalkınma planının Türkiye Büyük Millet Meclisi'n- 

ce onaylanmasını gerektirmektedir. Oysa bugün yürürlükte olan 

onana biçiminde "onay", Millet Meclisi Kararı olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

77 Sayılı Kanunun müzakeresi sırasında, planın ka¬ 

bulü nrosedürü üzerinde tartışılırken Geçici Komisyon sözcüsü 

Kırca, Anayasanın 94. maddesindeki usul yerine 92. maddesinde¬ 

ki usulün uygulanması gerektiği konusunddd tenkitleri cevap¬ 

larken, bu konudaki tenkitlerin planın bir kanunla onaylanma¬ 

sı halinde geçerli olabileceğini; Oysa artık bir onay kararı¬ 

nın söz konusu olmadıkını belirtmiştir. Kaldı ki, Cumhuriyet 

Senatosuna diğer kanun tasarıları için verilen "derişiklikler¬ 

le kabul yetkisi"nin plan kanun tasarısı sözkonusu olduğunda 

verilmemesi, bu kanuna özgü nedenlerle haklı bulunabilir. 
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Planın herhangi bir bölümünde yanılacak derişiklikler diŞer 

bölümlerine de yansıyacak böylece planda aranan bütünlük 
(18) . 

SJ>£arlılık sağlanamayacaktır Belirtilen nedenlerle 

92, maddede öngörülen usulün uygulanması elverişli görülrae- 

nslıtedir» 

77 Sayılı Kanunun Geçici Komisyonda görüşülmesi 

sıJ45inda, plana kanun nitelimi tanımanın uygulamada çeşitli 
sakınesla» doğurabileceği üzerinde de duran KiTea; planda 

yer alma tahminlere kanun nitelimi vern^it uygulamada tered-

açabileceğini, yine planda yer alan tedbirlerle 

ilgili genel esaslara kanun niÇ»li-£* vsrilmesi halinde bazı 

uygulsjt^e*ların# plan uygulajş^ya konulmakla mevcut kanunla¬ 

rın tadil edileceği gibi yanlı* bir sonuca varabileceklerini 

İfade aimiştir^^* 

Yasama Organının onayından geçen planın hukuk norm¬ 

ları hiyerarşieindeki yeri konusu tartışmalara yol açmıştır. 

Planın Parlamento işlemi sonunda kanun savılıp sayılamıyaca- 

£mı tartışan hukukçulardan bazılarına göre; bir çeşit tas¬ 

dik işlemi sonunda ortaya çıkan plan, gerçek anlamda kanun 

deftil, bir " t avs iy e"dir, Bu nedenle yeni bir hukuk normu 

na girmelidirT'Bir 

tjtie göre; uzun Vadeli Plan, kanun kuvvetinde ve niteliğinde 

olarak Parlamento işlemleri arasına girmelidirC/Bir başka 

(18) Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 sayıl:. Tutanak Dergisi, 
s.201, 

(19) MMTD, s.204. 
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bir httk.uk kuralıdır. Bu bakımdan hukuk normları hiyerarşi¬ 

sinde Anayasadan sonra en yüksek derecede bir kaide-tasar- 

ruf niteliğindedir. Fakat bir kanun olmadıkı için, Anayasanın 

sözüne ve ruhuna aykırı olsa bile Anayasa Mahkemesince ipta¬ 

li istenemez. Bu teze göre plan "kanun kuvvetinde" olmakla 

beraber Türk hukuk sistemi içinde bir yasama işlemidir fa¬ 

kat kanun delildir. Anayasa ve normal kanunlar arasında ye¬ 

rini almı« yeni bir norm sayılsa bile Onar1ın deyişiyle kir 

"süper-kanun" say ıİmasına pozitif hukuk yveünden olanak 

yoktur* Bir başka görü» ise, Türk Kalkınma Planlarının 

"teknokrasinin tarafsisliğini ortadan kaldıracak dereçede 
(21) siyasi işlemler" oldufiu ve bu açıdan, planın kanun olup 

olmamasından doğacak yarar ve sakıncaların planın yasal ni¬ 

teliğini defciştiremiyecogi yolundadır. Gerçekten, nihaî ka- 
yUrü tme 

rar/organına ait olduŞuna göre son sözün de ona ait olması 

gerekir. 

Bütün bu açıklamalar göstermektedir ki, bugün yürür* 

lükte olan onama sisteminin kendine özgü nitelimi dolayısıy- 

le kalkınma planının hukuki nitelimi tartışmalı bir haldedir» 

Bunda 77 sayılı Kanunun getirdiği sistemin bütünüyle kalkın¬ 

ma planına hukuk düzeninde vermek istediği yer ile, yürürlük 

teki onama biçimi arasındaki bağdaşmazlık önemli bir rol oyna- 

mıytır, ÇUnki Anayasamız, kalkınma planını ekonomik v« sosyal 

f2Q) Sıddık Sami Onar, îdare Hukukunun Umumi Esasları, 
Cilt III (İstanbul" 19 667^77757“ 

(21) Tunaya, age, s.782, 
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hayatın düzenlenmesinde esas alınacak temel ilkeleri koyan bir 

belge olarak görmektedir. Söz konusu düzenlemeler idari iş¬ 

lemlerle yapılabileceği gibi kanunla da yapılabilecektir. Do- 

layısıyle, kanunla yapılacak düzenlemelerde bile esas alına— 

cak kaynaŞm en azından kanun nitelik ve kuvvetinde olması 

gerekir. 77 sayılı Kanunun kanun tasarı ve tekliflerinin uzun 

bakımdan anlamlıdır (Bkz,Madde 3). Aynı kanunun gerekçesinde 

de kanunla onaylamanın en doğru yol olacağı belirtilirken, 

kanunların ve bu arada bütçe kanunlarının plana uygunluğunu 

sağlamak bakımından bu noktanın çok önemli olduğu ifade edil¬ 

miştir, İşte Meclis Kararı ile onaylama yolu, plana bu şekil¬ 

de tanınmak istenilen kaynak olma niteliğini de saklamaktan 

uzak bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. 

normları hiyerarşisinde kanunlara eşit, hatta kanunla Anayasa 

arasında üstün bir yer işgal ettiği görüşü ağır basmaktadır. 

Gerçekten, kalkınma planının yasal niteliğinin ancak kanun 

şeklinde ve niteliğinde bir kaide-tasarruf olması gerektiğini 

savunan Onar, plan uygulaması nedeniyle özel bir kanun çı¬ 

karılarak idare için Anayasanın öngördüklerinden (madde 107 

vadeli plana uygunluğu konusunda getirdiği düzenlemeler de bu 

Memleketimiz kamu hukuku doktrininde, planın, hukuk 
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( X ) ve 113) başka birtakım düzenleme yetkileri is tenmes itt in 

kalkınma planının organik yönden, şekil yönünden ve içeriöi 

yönünden eksik olmasından ve Anayasanın ruhuna uygun bulun- 
(22) mamasından ileri geldiîiııi^ ifade etmektedir. Anayasanın, 

planın onaylanması konusunda, bütçede olduğu gibi özel bir 

yasama işlem ve usulü önermediğine definen Duran, söz konu¬ 

su onayın bir kanunla yani olağan yasama yolu ile yapılması 

gerektiğini ifade etmekte; ayrıca, beş yıllık planların yal¬ 

nız kamu kesiminde deÇil, özel kesimde bireyler ve topluluklar 

hakkında da uygulanabilir nitelikte olmaları nedeniyle Türk 

Anayasa sistemi uyarınca ancak kanun olarak kabul ve yürürlü- 
V / 2 3 ) 

Çe konulab ilecekiniv 'savunmaktadır, 

Buraya kadar, plana yasal niteliğini kazandıran tartış¬ 

maları ve doktrinde bu konulara yönelik başlıca görüşleri 

özetlemeye çalıştık, Eu konuda son olarak ilgili bazı eleşti¬ 

ri ve önerilerimizi ortaya koymayı yararlı bulmaktayız. 

(x) Madde 107, 
BaTfâtıitrr Kurulu, Kanunun uygulanmasını göstermek veya 
kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara ay¬ 
kırı olmamak şartıyle ve Damştaym inceleme* inden ge¬ 
çirilerek, tüzükler çıkarabilir.. 

Tüzükler Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi 
yayınlanır. 
Madde 113. 
Bakanlıklar ve Kamu tüzel kişilerij, kendi görev alanla¬ 
rını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanma¬ 
sını saklamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyle, 
yönetmelikler çıkarabilirler. Yönetmelikler Resmi Gaze¬ 
te ile yayınlanır, 

(22) Onar, aget s,743. 
(23) Duran, age, s.285, 



Planın Türkiye Büyük Millet Meclisi Bitledik top¬ 

lantısı î£*wlMrı ile onaylaumesy. usulü ge tirilmiş olsaydı» bit 

yandan Anayasa sistemimize yabâhei ve aykırı bit uygtılamaya 

soû verilmiş, öte yandan yasama organının iki dalının da onay 

kararına eşit biçimde katılması sağlanmış olurdu. Ayrıca bir¬ 

leşik toplantıda görüşerek karara baklama, bir anlamda usul¬ 

den tasarruf da saklayabilecekti, Sözkonusu Millet Meellsi 

kararının hukuk sistemimize ters düşmediğini kabul etsek bi¬ 

le, bu kararırı, plana, Anayasamızın ve 7? sayılo. Kanunun hu¬ 

kuk düzeninde vermeyi amaçladıftı yeri ve kuvveti sağlaması da 

olanaksızdır. 

Konuya, beş yıllık, kalkınma planlarının yürütme or¬ 

ganı tarafından kamu kesiminde bütçe vasıtasıyla uygulanması 

açısından bakıldığında,planın kabul şeklini», bütçenin kabul 

şekline paralel bir biçimde düzenlenmesi uygun olmaktadır* 
"t II- ,11 II, III I ^W|| w■*,». Mll 

Planın kanun olup olmama tartışmalarının lehte ve 

aleyhteki görüşleri, birini üştün kılmayacak kadar hukuk tek¬ 

niği bakımından doğrudur. Burada önemli olan, Program-Anayasa 

niteliğinde olan 1961 Anayasasının, yine program-hükümlerin- 

den olan planlı kalkınma hareketini yapmaktır. Klasik pozitif 

hukuk metinleri dışında kendine özgü bir hukuk metni meydana 

getirmekle, yeni olan bu örgütün daha iyi işleyeceği görüşündeyil 
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Parlamento, plan tasarısını, birinci derecede 

Anayasaya uygunluk yönündep ikinci derecede çoğunluğun si¬ 

yasal tercihleri yönünden gö 2den geçirmek dhrumuadadıir* H& + 

sele» plan bütünlüğü ile Anâyasayi Uygunluk ve siyasal ikti¬ 

darın tercihlerini yansıtan politikaların uyumlastınlm*- 

sıdır. Parlamentonun onayını kazanan kalkınma planı, artık 

hükümetin uygulamakla görevli olduğu, onunla çelişen karar¬ 

ların alınaaıyıea§ı, ona uymayan kanun tasarılarının yapıla- 

mıyacat*ı bir temel siyaset belgesi olmuştur» Poritif hukuk 
  "planda yer alma" 

alanındaki bu tartışmalara rağmen,/artık Anayasa Hukukuna 

yerleşmiş» bir bakıma kurtarıcı bir formüldür. Zira, planın, 

yasal niteliöi ötesinde amprik olarak kazandığı bu Üstünlük, 
’ " v~“"   ' 

iktadar çoğunluğunu kendi içinde sınırlamakta; ayrıca hükü¬ 

metlere yerel yatırım talepleriyle gelen milletvekillerine 

karsı ileri sürülebilecek bir mazeret, bir baraj imkânı ver¬ 

mektedir, Ne var ki, planlama örgütünü oluşturan teknokrat¬ 

ların siyasal iktidarların seçimine bağlı oluşları, gerekli 

direnci gösterme fırsatlarını sınırlayarak planın üstünlük 

ve bağlayıcılık konusunda kazandığı saygınlığı geniş ölçüde 

asaltabilmektedir. 
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2. Planın Revize Edilmesi 

Anayasanın planla ilgili 129, maddesi planın 

değiştirilmesinde gözetilecek ilkelerin de özel kanunla dü- 

zenlenecef,ini belirtmektedir. Hiç bir plan, uygulanması sı¬ 

rasında gerekli derişiklikler yanılmadan tatbik edilemez. 

Derişen ekonomik koşullar, planın revize edilmesini zorunlu 

kılabilir. Ayrıca, seçim süreleri ile plan süreleri farklı 

olduğundan, hükümetler, kendilerinden önceki hükümetler ta¬ 

rafından yapılmış olan planda saptanan sosyal Ve ekonomik 

politikalarla bariı kalmak istemeyebilirler. 

Ancak, planın, siyasal nitelifti yanında teknik 

ni telifi de a£ır basan bir belge olması nedeniyle, derişti- 

rilraesi de planlama örgütünün ilgili ünitelerince düzenlenme¬ 

lidir, Meclis değişikliğin yalnızca anahatları üzerinde dura¬ 

bilecektir. Nitekim 77 sayılı Kanunun "Uzun vadeli planda de¬ 

rişiklik yapılması" başlıklı A, maddesi de "Uzun vadeli pla¬ 

nın kabulünden sonra bu planda derişiklik yapılmasında, 1. ve 

2. maddeler hükümleri uygulanır" demekte ve böylece planda 

derişiklik yapılmasının, kabulündeki esaslara uyularak mümkün 

olacakını ifade etmektedir. Yeni gelen iktidar planı değişti¬ 

recekse, tercihlerini planlama örgütüne açıkça bildirmek sofun 

dadır. 
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Planın eri önemli özellisi devamlılık ve tutar¬ 

lılıktır. Planın bu özelliğini zedelememek, ayrıca ekonomik 

kofulların gereği olarak, plandaki değişikiikleri yeniden par¬ 

lamentonun onayından geçirip zaman kaybına uğramamak için bu¬ 

güne kadar 77 sayılı Kanunun 4, maddesi hiç işletilmemiş ve 
~JL_. 

gerekli derişiklikler tedrici olarak yıllık programlarda ger¬ 

çekleştirilmiş veya Bakanlar Kurulu Kararı ile program deri¬ 

şikliği yoluna gidilmiştir. 

Ancgk, mutlaka planın revize «dilmeğini gerek¬ 

li kılacak durumlar olabilir. Gerçekten, kalkınma hızının de¬ 

ğiştirilmesi veya temel hedeflerdeki kurumsal derişikliklerin 

yıllık programlarla veya yıl içinde program değişiklisi yolu 

ile yapılması mümkün olmayabilir. Ayrıca nelerin plan değişik¬ 

liği sayılması gerektiğinin ilgili kanunda belirtilmemiş olma¬ 

sı, plan uygulamasında büyük bir boşluk teşkil etmektedir» 

C, Yıllık Programlar 

Kalkınma planları yıllık programlar ve. bunlara uygun 

olarak hazırlanacak yıllık bütçeler ve kamu iktisadi teşebbüs¬ 

leri is programları ile uygulama alanına girmektedirler. Üçün¬ 

cü grubu konumuz dışında bırakarak biz kurada yıllık program¬ 

lar ve sadece planla ilişkisi açısından bütçeler üzerinde dur¬ 

mak istiyoruz. 
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Kalkınma planları, anayasal amaçları yansıtan Sav¬ 

lam bir stratejiye, yeterli genişlikte bit parSpektifö dayan¬ 

sa da, isteniidtı «onücun alıtıAbilıieöi İçir! pl*jl uygulamasının 
metodlu ve sistiskli bir öiçitıde ^âkihdak liierimeii Ve plana 
raşydndl bir esneklik kazandırılması gereklidir. İşte kalkınma 

planlarına, uygulamada andızımız özellikleri kazandıran en 

önemli araç, yıllık programlardır. Uygulamaya ilişkin ayrıntı¬ 

lara planda yer verilmesinin her zaman mümkün ve gerekli ol¬ 

mayışı; ayrıca uzun dönemde» peşinen öngörülemeyen durumlarla 

karşılaşma olasılığı yıllık program uygulamasını .gerekli kıl¬ 

maktadır ^24). Böyıece yiiiik programlarla "başlangıçta var 
olacağı kabul edilen varsayımları düzeltmek, daha gerşekçi 

bir uygulama programı meydana getirmek ve bunun sonucunda 

hedefe daha gerçekçi olarak yaklaşmak" (25) olanai** saflanmış 
olacaktır. 

Uygulama bakımından plan ile programı birbirinden 

ayırmakta yarar vardır. Yıllık Program hem beş yıllık plana 

belli ölçüde esneklik veren, gerçeğe yaklaştıran hem de beş 

yıl içinde yapılacak işleri yıllar itibariyle sıraya koyan bi* 

dokümandır. Programlama tamamiyle teknik bir iştir. Bu nedenle 

planlama tekniÇi yanısıra planın amacını ve sınırlarını iyice 

bilen uzmanlarca yapılması gerekir, 

(24) Bkz. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, s,952, Ayrıca 
1970 Yılı Programı, s.598, 

(25) Ekrem Ceyhun, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Uygulama 
Düzeni Üzerine' Öuşünceler,'t?ç tlncvl Beş Yıllık Kalkınma 
Planı Hazırlık Çalışmaları Yardımcı Dokümanları, özel 
Seri, No. Devlet Planlama Teşkilatı:27-KD:12,(Ankara 1971] 
s. 5 • 
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91 sayılı Kanunun 15. maddeci uyarınca "Yıllık Prog¬ 

ramlar, Planlama Merkez Teşkilatınca hazırlanarak Yüksek Plan¬ 

lama Kuruluna sevkedilir# Bu &urul, programları inceleyerek 

bir raporla Bakanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda kabul 

edilen programlar kesinleşmiş olur," Bu madde hükmüne göre, 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan yıllık prog¬ 

ramlar Bakanlar Kurulunun bir kararı ile kabul edilip yürürlü¬ 

ğe konulmaktadır. Dolayısıyla, yıllık programların yasal nite¬ 

liklerinin belirlenmesinde, sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararı¬ 

nın özel bir yeri ve önemi vardır. 

Aslında Bakanlar Kurulunun karara başladığı Uç bel¬ 

ge ortaya çıkmaktadır. "Yıllık Program", "yıllık programın uy¬ 

gulanma esaslarına ilişkin karar" ve "Yüksek Planlama Kurulu 

Raporu". Genel olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yıllık prog¬ 

ram kabul edilmekte ve uygulama kararı ilt birlikte yürürlüğe 

konulmaktadır. 

Doktrinde, Bakanlar Kurulu Kararının her iki belgeye 

kazandıracağı yasal nitelik ve kuvvetin avrı ayrı değerlendi¬ 

rilmesinden yana olanlar vardır. Aytür’e göre, programların 

uygulanma yöntemlerini gösteren "karar" bir idarî tasarruf 

sayılabilirse de program dokümanının tümü için aynı seyi söy¬ 

lemek kolay deSildir^^* Aynı şekilde Duran1 m da "uygulama 

(26) Memduh Aytür, Türk Kalkınma Hukuku, (çoP.altma)'Ankara 
1968.>s.130. 
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k&rarı , Bakanlar Kurulunun düzenleyici genel işlemleri gibi* 

maddeler halinde* bfv kısmı doğrudan doğruya uygulanabilir* 
(27) hatta uygulanması gerekli hükümler taşımaktadır"' 'demek su¬ 

retiyle böyle bir ayırım yapma yoluna gittiği görülmektedir. 

Yıllık program ile uygulama kararı arasında bir ayırıma git¬ 

meden degerleriirrae yapan Tan*a göre ise, Bakanlar Kurulu Ka¬ 

rarı ile kabul edilip yürürlüğe konulmaları esas alındığında, 

yıllık programların* idarenin düzenleyici işlemlerinin hukuki 

nitelik ve kuvvetine şahin olduklarını söylemek mümkündür(^8)t 

Yargısal kararlara bakıldığında da böyle bir yol 

izlendiği görülüyor. Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu Kararı 

ile kabul edilmeyi esas alarak, yıllık program ile uygulama 

kararı arasında bir ayırım yapmak gereci duymadan, yıllık prog¬ 

ramların, tüzük ve yönetmelikler gibi idarenin düzenleyici iş¬ 

lemleri olduğunu kabul etmektedir, Danıstaym da bazı davalar 

dolayısıyle verdimi kararlarında yıllık programı, Bakanlar Ku¬ 

rulu Kararı ile kabul edilmeleri nedeniyle idarenin düzenleyi¬ 

ci işlemleri arasında ele aldığı gözlenraektedir. 

(27) Duran, age* s.287 

(2&) Tan, age, s.155. 
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Bununla birlikte, yine aynı yargı organlarının yıllık prog- 

r*sil«rr,a tAnıhan düseliey ll&i iAİem nitelik ve kuvvetinin farklı, 
başka bit deyişi»* fciAltfİi tAairhk İtAbül edildiği kararİntiha 
da rastlannaktadır, 

özeti», "Uygula** Kararı" ila "Program Dokümanı” ara¬ 

sında bir ayırın* gitmek gereksizdir. Zira aynı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile iki doküman da aynı hukuki niteliği kazanmaktadır, 

Eu bölüme son v»rneden Önce^ yıllık programlarla 

bütçe ilişkisi üzerinde durmak istiyoruz. Bütçemin, kamu kesi¬ 

mi için emrediei nitelikteki plan uygulamasında özel bir yeri 

vardır. Plan ile bütçenin «ıkı ilişkisi., özellikle yıllık prog¬ 

ramlar düzeyinde kendini göstermektedir. Yıllık Programlar bazı 

alanlarda hükümetle yürütme program niteliğini alacalından, 

b. ütçe hazırlanırken yıllık programlarla uygunluğuna özen gös¬ 

termek gerekmektedir, 

91 sayılı Kamunun 15, maddesinde "yıllık programlar» 

bütçeler ve iş programlarımdan önce hazırlanır. Bütçelerle i* 

programlarının hazırlanmasında, Planlama Teşkilatının yıllık 

programları ile kabul edilmiş olan esaslara uyulur" denilmekte* 

dir, 91 sayılı Kanunun, bu maddesinin "hukuki işlemler arasın» 
(29) 

daki hiyerarşiyi tersine çevirici bir görünüm" yarattığı 

ileri sürülmektedir-. Gerçekten, bütçe nln kanun konusu olmasına 

7sr Tan, age, s,170. 
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karşılık, yıllık programlar Bakanlar Kurulti Kararı İle kabul 

edilmektedir. Yıllık Programlarla bütçe arasında kurulmak is¬ 

tenilen paralelizm, katı hukuki kalıplar içinde yorumlandığın¬ 

da, yanıltıcı sonuçlara varılması olasılığı vardır. Dolayısıy- 

le, 91 sayılı Kanunun getirdiği düzenlemeyi, elde edilmek is¬ 

tenen amaç çerçevesinde değerlendirmek yerinde olur» 

Bütçe ile yıllık program arasında bir uyum sağlamak 

amacıyla getirilmiş yasal düzenlemelere rağmen, uygulamada bu¬ 

nun çeşitli nedenlerle gerçekleşemediği görülmektedir. Uyumun 

sağlanabilmesi, herşeyden önce yıllık programların bütçeden 

ünce hazırlanabilmesine bağlıdır, Oysa uygulamada, her iki 

belgenin hazırlanması ayna, tarihlere rastlamaktadır. Dolayı- 

sıyle bütçelerin programa uygunluğu, programların henüz res¬ 

mi bir nitelik kazanmadığı safhada, Maliye Bakanlığı ve Plan¬ 

lama Teşkilatı arasında kurulan resmi ya da gayriresmi temas¬ 

ların derecesine baŞlı kalmaktadır. Özellikle yıllık program¬ 

larla bütçe kanun tasarısının genel dengeleri konusunda Maliye 

Bakanlığı ile Planlama Teşkilatı arasında çıkan görüş ayrılık¬ 

ları Yüksek Planlama Kurulu toplantıları ile giderilmeye ça¬ 

lışılmak tadır. 

Yıllık program ile bütçenin kapsadıkları dönemlerin 

farklılığı da, her iki belge arasındaki uyumu engelleyen başka 

bir neden olarak ortaya çıkmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

PLANLAMANIN ÖRGÜTSEL VE ÜYGULAtfA AÇILARINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Planların kâğıt üzerinde kalmaması isteniyorsa, plan¬ 

ları hazırlayan otoritenin; bunların saptanan esaslar çer¬ 

çevesinde uygulanıp uygulanmadığını izlemesi kaçınılmaz bir 

zorunluluktur. İzlemenin planlama açısından önemi* öngörü¬ 

len amaçlara zamanında ulaşılıp ulaşılamadığı konusunda 

yoğunlaşır. Planlama, son çözümlemede bir tahmin işlemi ol¬ 

duğuna göre, tam olarak uygulanma olanağı bulunup bulunma¬ 

dığı ancak uygulama sırasında ortaya çıkacaktır. Planlanan 

hedeflerle saptanmış öncelik derecelerinde gerekli düzelt¬ 

meleri yapma olanağı da böylece kazanılmış olur. Bu ihtiyacı 

karşılamak amacıyla bazı ülkeler, hem plan dönemi sonunda 

hem de yıllık olarak, ayrıntılı bir plan değerlendirme ça¬ 

lışması yapılmasını yararlı bulmuşlardır» Değerlendirme 

çalışmaları genellikle ya milli planlama kurumu veya bu iş¬ 

le görevli özel komisyonlar tarafından yürütülmektedir. An¬ 

cak, planın uygulaması normal olarak mevcut idare mekanizması 

tarafından yapılacağı için, buradaki izleme fanksiyonu, yü¬ 

rütme organı üzerinde kumanda yetkisine sahip kurumun yetki¬ 

sine müdahale sayılmamalıdır» Burada izlemeyi yapanların yü¬ 

rütme organları üzerinde idari bir ta*arruf yetkileri yoktur. 
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Bizde, 91 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca 

yürütmenin izlenmesiyle Koordinasyon Dairesi görevlendiril¬ 

miştir. Anılan maddenin 2. fıkrası uyarınca, plan uygulama¬ 

sının zaman zaman gözden geçirilerek elde edilen sonuçlarla 

alınması gerekli tamamlayıcı önlemlerin, belirli devrelerde 

düzenlenecek raporlarla Bakanlar Kuruluna sunulması öngörül¬ 

müştür» 

Planların uygulanması metodlu ve sistemli bir bi¬ 

çimde yakından izlenemediği ve planlara makul bir esneklik 

verilemediği takdirde plandan beklenilen yararların sağlana¬ 

mayacağı düşünülerek, uygulama üçer aylık ve yıllık raporlar¬ 

la ve gerektiğinde ara raporları ile yakından izlenip göze¬ 

tilmek, bu yolla hem hükümet, hem bakanlıklar hem de plan ve 

programları hazırlayanlar uyarılmak ve plan üzerinde gerekli 

düzeltmelere olanak verilmek istenmiştir. 

Uygulamanın izlenmesinde bugün ülkemizde geçerli 

olan sistem, başbakan ve ilgili diğer devlet adamlarına, ül¬ 

kenin sosyo-ekonomik durumu, gelişimi hakkında önemli bilgi¬ 

ler kazandırıcı niteliktedir. Gerçekten, Devlet Planlama Teş¬ 

kilatınca ortaya konulan göstergeler, ülkenin sosyo-ekonomik 

politikasının çizilmesi açısından da sorumlu devlet adamlarını 
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aydınlatıcı* çeşitli politikalar arasında uyum ve tutarlı

lığa rol oynamaktadır* Man uygu.laws»n4aki teşki-

lati* Başbakan ve ona bzğl* Devlet Planlama Teşkilatı» bakan

lıklar» bakanlıklara bağlı valilikler ve bölge müdürlükleri, 

özel müesseseler ve mahalli idareler olarak beş grupta topla

yan Ceyhun'a güre, kalkınma hukukunun hızla geliştirilerek 

işlenmesi ve bu hukuk açısından valilerin görevlerinin belir

lenmesi, buna dayalı teşkilat ve mevzuatın getirilmesi, ilk 

aşamada çözttmlanmeşl gereken sorunlardır^®^ • 

Planın uygulamadaki başarısı değerlendirilirken ge

nellikle hukuki ve idari tedbirler üzerinde durulmakta ve bun

ların uygulanmasındaki başarısızlık da genel olarak "mevzuat" 

ve "bürokrasi" gibi İki temel nedene bağlanarak açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Nitekim Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 

"kamu düzeninin ve hunun temel unsurlarından olan mevzuatın 

kalkınma yolundaki engelleri kaldırması ve özendirici bir or

tam yaratması"^*^ gereğine işaret edilmiştir. 

Plan ve programlarda yer alan tedbirlerin uygulama

da gerçekleştirilememesi bazı yazarlarca "mevzuat" engeli ile 

açıklanmaya çalışılmaktadır. Çavdar, bu amaçla, ilk planda 

mevzuatın taranarak plan esprisiyle bağdaşmayan ve uygulamayı 
(32) 

aksatan mevzuatın ayıklanması gereğine değinmiştir * 

s'. 2 7. 
(31) Oçttncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.27. 
(32) A.N,Çavdar, "Kalkınma Planı ve Kanunlarımız", 

PevlştJPlanlama Teykllatı Bülteni.(sayı 6-7^ s*10-ll* 
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Genellikle politikacıların ileri sürdükleri bir en¬ 

gel de '’bUrokrAsi”dir* Gerçekten idari usuller ve "bürokrasi” 

plan uygulamasındaki başarıyı engelleyici önemli nedenler sa¬ 

yılabilir* Ancak bu konuda alınacak tedbirler, yeni sorunlar 

yaratıcı ve kamu yönetimi ilkelerine ters düsen yönde olmama¬ 

lıdır. 

A. Planlama örgütünün İdari Yapı İçindeki Yeri 

Devlet Planlama Teşkilatı bir danışma kurumu olmakla 

beraber, devlet daireleri arasındaki yeri ve faaliyetlerinin 

diğer devlet dairelerinin ve özel kuruluşların faaliyetleriy¬ 

le etkin biçimde uyumlasma derecesi planın formüle edilmesine 

ve uygulanmasına önemli ölçüde etki edecektir* 

Hükümetin önemli bir uzvu olarak Devlet Planlama 

Teşkilatının, elverişli bir statü ile kurulması ve diğer ida¬ 

ri birimlerce benimsenmesi, etkin bir planlama faaliyetinin 

gelişmesi İçin zorunludur. 

Türkiye’de planlama ile ilgili ana kuruluş Devlet 

Planlama Teşkilatıdır, örgüt, hukuki temelini Anayasa’dan 

(madde 129/2) ve 91 sayılı Kanundan almaktadır. 30 Eylül 1961 

tarih ve 91 sayılı Kanunla kurulan Teşkilat, Anayasa’ya 

Milli Dirlik Komitesi’ndeki görüşmeler sırasında girmiştir. 
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Temsilciler Meclisinden gelen şekli İle 129, maddede Devlet 

Planlama Teşkilatından söz edilmiyordu. Milli Birlik Komite» 

sindeki görüşmeler sırasında Devlet ^İanlamâ Teşkilatının 

Anayasa* da yer almasının karşısında olan üyeler; Anayasa'ya 

konulması mümkün olan birçok teşkilattan süz edilmediği hal» 

de» Devlet Planlama Teşkilatı *nm sözkonuau maddede yer al» 

masının» bu Teşkilatı genel hükümet kuruluşu dışında sayma 

yolunda yorumlara yol açabileceğini; ayrıca Anayasa tekni» 

ği bakımından» yürütme içinde yer alacak devlet dairelerinin 

Anayasa metninde zikredilmesinin doğru olmadığını* diğer ta» 

raftan» bütün devlet dairelerinin» kamu kuruluşlarının» ma» 

halli İdarelere kadar planın yürütülmesinde etkili oldukları» 

nı» planın gerçekleştirilmesi sadece bu teşkilatın göreviymiş 

gibi yanlış bir izlenim verebilecek olan ifade tanının sakın» 

cali olduğunu belirtmişlerdir. 

Diğer bir kısım üyeler ise; gelecek iktidarların, 

anayasa güvencesi altına alınmadığında. Planlama Teşkilatının 

baskısından kurtulmak için, bu teşkilatın kaldırılması yoluna 

gidebileceklerini, bakanlıkların ve diğer kuruluşların taşki» 

Iştından Anayasa'da söz edilmemiş olmasının Planlama Teşkila» 

tından da söz edilmemesini gerektirmediğini, devlet İşlerinin 

bundan böyle bir plan ve programa dayanması gereğine inandık» 

ları için böyle bir teşkilatın Anayasa'ya konulduğunu, aksi 
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İstenmeyen konularda Anayasaya müsbet hükümler konulabileceği¬ 

ni, esasen kurulmuş bulunan Devlet PÎAnlama Teşkilatı *nm de¬ 

van etmesinin güvence altına alınması bakımından Anayasa*da 

yer alması gerektiğine inandıklarını İfade etmişlerdir. 

Temsilciler Meclisindeki görüşmede sözkonusu madde, 

Milli Birlik Komitesinde değiştirildiği sekliyle kabul edil¬ 

meyerek Karma Komisyona gönderilmiş, fakat daha sonra Kurucu 

*ugvw yvrsrr****- »»s Wulj kılnıl edil¬ 

miştir, Değişikliğin benimsenmesindeki jmıVa0‘4-lu-4-vj^ ftp- 
ce kurulmuş olan Devlet Planlama Teşkilatının varlı&limjL - 

rıda da değinildiği gibi gelecek İktidarlara karsı güvenire 

altına almak olduğu anlaşılmaktadır. 

Anayasa koyucusunun, planlama biriminin Anayasa 

içinde düzenlenmesi halinde ileride ortaya çıkmasından çekin¬ 

diği bazı sakıncalar, özellikle planlama örgütünün siyasal 

İktidarla İlişkileri konusunda kendini hissettirmiştir, 91 

•ayılı Kanunun hazırlanması sırasında Planlama Teşkilatının 

bağlanacağı yeri saptamak tartışmalara yol açmış, sözkonusu 

kanunun Milli Birlik Komitesindeki görüşmelerinde Atilla Ka- 

raosmanoğluj kurulacak olan teşkilatın mutlaka bir yürütme 

organına bağlanması gerektiğini, gerek planlama için toplana¬ 

cak bilgilerin gerek yapılacak planın doğrudan doğruya yürüt¬ 

me organının hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte sayılabilecek 
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bir görev olması nedeniyle sezkonusu teşkilatın Ba$akanlığa 

ballanmasının uygun görüldüğünü ifade etmiştir. Anılan madde 

gerekçesinde de Teşkilatın, herhangi bir bakanlığa ballanma¬ 

sından kaçınılarak Başbakanlığa bağlı merkezi bir planlama 

teşkilatı kurulduğu belirtilmiştir, Böylece» bir yandan ba¬ 

kanlıklar arası koordinasyonu düzenleyip kendi sahalarında 

daha gayretle çalışmalarını saklamak; öte yandan planın özel 

sektörle ilişkilerini ayarlamak ve özel sektörün kendi bünye¬ 

si içindeki münasebetlerini ahemkleştirmek anacı güdülmüş tür* 

öte yandan, kalkınma planı bir balama hükümetin ekonomik vs 

sosyal politikasını yansıtacağından, bu politikayı adım adım 

izlemekle Bakanlar Kurulu'nun başkanı olan Başbakanın görev¬ 

lendirilerek Planlama biriminin Başbakanlığa ballanması en 

uygun çözüm olarak görülmüştür. Gerçekten Devlet Planlama 

Teşkilatının görevleri, ekonomik ve sosyal politikaların sap¬ 

tanması ve yürütülmesinde hükümete danışmanlık etmek olarak 

özetlenebileceğine göre, bunun doğal ve mantıkî sonucu, Baş¬ 

bakanlığa bağlanmasıdır. 
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1. Planlanın Merkez Teşkilatı 

91 sayılı Kanunun 3. maddesi çerçevesinde, 

planlama örgütü denildiğinde Yüksek Planlama Kurulu ile Mer¬ 

kez Teşkilatı anlaşılmaktadır. Sözkanusu maddenin gerekçe» 

sinde, Devlet Planlama Teşkilatı içinde hedefleri saptamak 

için bir kurul (Yüksek Planlama Kurulu), planlamayı yapmak 

üzere de bir merkez teşkilatı (Planlama Merkez Teşkilatı) 

ı gererrrîtK ^ * *®dde» 

vULsbde Jîl^mlama Merkez Teşkilatının organlm%^|. m)1 Plf1"* 

lama* &onyal Planlama ve Koordinasyon Dairesi 8atkaai«ltAit|| 
olarak belirlenmiş, daha sonraki maddelerde de bu d&lr'uftoac.ln 

görevleri üzerinde durulmuştur. 

2. Yüksek Planlama Kurulu (YPK) 

Yüksek Planlama Kurulu, belirli konularda Bakan» 

la* Kuruluna yardımcı olmak anacıyla kurulmuş, bazı bakanlar** 

la plancı bürokrat ve teknokratlardan oluşan karma bir kurul** 

dur. Kuruluş biçimi ve görevleri 91 sayılı Kanunun 4, madde» 

siyle belirlenmiştir. Sözkonusu maddeye göraj Basbak«n(veya 

Başbakan Yardımcısı), Bakanlar Kurulunca seçilecek üç bak*** 

Planlama Müsteşarı, İktisadi Planlama, Sosyal Planlasın ve 

Koordinasyon Dairesi Baskanlarından olys3n bu Kurul'un görev» 

lerl, İktisadi ve sosyal politika hedeflerinin saptanmasında 
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Bakanlar Kurulu'na yardımcı olmak ve hazırlanacak planların 

Bakanlar Kuruluna sunulmasından Önce, saptanan hedeflere uy¬ 

gunluk ve yeterlilik açılarından incelenmesidir* 

Siyasal iktidarlarca uygulanacak genel sosyo¬ 

ekonomik politika ve hedeflerini saptamak, esas olarak Bakan¬ 

lar Kurulunun görevidir. Fakat, nihai karar alma yetkisinin 

yalnız bu siyasi organa bırakılması halinde, alınacak karar- 

lann teknik ve bilimsel zorunlulukları ihmal etme#4, İtsslı 

ve dengeli kalkınmayı geciktirmesi mümkündür • Bu nedenle söz- 

konusu kararların alınmasında teknisyenlerin yardımının saf¬ 

lanması gereklidir. Sorumlu devlet adamlarıyla teknokratları 

biraraya getiren Yüksek Planlama Kurulu'nun oluşum biçimi, 

bu bakımdan uygun bir görünümdedir. 

Bununla birlikte Kurulun bugünkü bileşimi üze¬ 

rinde çeşitli tartışmalar yapılmaktadır, Bilindiği gibi, Ku¬ 

rul, eşit sayıda politikacı ile plancıyı bir araya getirmek» 

tedir; ve plancılar da Kurula oy hakkına sahip olarak katıl¬ 

maktadırlar. Oysa, kurulun temel görevinin ekonomik ve sos¬ 

yal politika hedeflerinin saptanmasında Bakanlar Kuruluna yar¬ 

dımcılık olduğu ve bu konuda son sözün siyasal iktidara ait 

olduğuna dikkati çeken birtakım yazarlar, plancıların siyaset 

adamlarına eşit sayı ve oy ile Kurula katılmalarından bekle- 
(33) nen yararın tartışılabileceği fikrindedirlerv '* öte yandan 

(33) Ahmet Kılıçbay, ' Lanın Kabul Şekli", 
Cumhuriyet Gazetesi (17 Kasım 19 72) s.2 



batı yararlarca, Yüksek Planlama Kurulunun planlama konusun¬ 

da üst düzeyde koordinasyon savlayıcı bir kuruluş haline ge¬ 

tirilmek amacıyla yeniden düzenlenmesi gereği savunulmakta¬ 

dır (34). Nitekim Yüksek Planlama Kurulunun yeniden düzenlen¬ 
mesi gereci, yakın tarihte yapılmış bir araştırmada da orta¬ 

ya konulmuştur (35), gyz konU8U araştırmada Yüksek Planlama 
Kurulu, teknisyenlerle siyaset adamları arasında pariter 

esaslara dayanan bir kuruluş olmaktan çıkarılarak, çalışma¬ 

ları planla yakından ilgili bakanlık tems îlclleıHLni bir 

araya getiren bir teknik karar hazırlama organı h-aj.ine dö«* 

nüstürülmelidir denilmektedir. Aslında 91 sayılı Kanunun 

düzenlemesine güre planlama içinde yeri ve rolü oldukça sı¬ 

nırlı görünen Yüksek Planlama Kurulu uygulamada giderek önem 

kazanmıştır. Bu gelişim, Kurulun görev ve yetkilerini yay¬ 

gınlaştırdığı gibi bileşimini de değ iş t ir r.iş t ir ^ * 

(34). Tan, age_, s.41 
(35) Merkezi Araştırma Grubu Raporu (TODAİE) 1971, 

(Çoğaltma) s.30. 

(36) örneğin, 25 Haziran 1973 tarih ve 1757 sayılı Toprak 
ve Tarım Reformu Kanununun 182, maddesi uyarınca 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının bağlı bulun¬ 
duğu Devlet Bakanı da Yüksek Planlama Kurulu’na üye 
olarak katılmaktadır. 
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Gerçekten uygulamada, gerek "ekonomik ve sos- 

yal poli tlka hedeflerinin saptanması" deyiminin çok geni? 

anlaçılnası, gerek sonradan çıkarılan kanunlarla verilen gö¬ 

revlerle, kurulun görev ve yetki alanı da geni? lemis tir • 

Yıllık Programlarda da Yüksek Planlama Kuruluna görev veren 

düzenlemelere sık sık rastlanmaktadır» 

Uygulamada Yüksek Planlama Kurulunun son ka¬ 

rar mercii olduğu durumlar da nffVGUttHT» fiım 'Ii ««yılı 

YPaIjap-cı Sermayeyi Teşvik Kanununun 3/b madde»! ^a~ 

bancı 5ermayeyi Teşvik Komitesinin Kararların* -mercii 

Yüksek Planlama Kuruludur, Ayrıca, yukarıda da değinildiği 

gibi, yıllık programların uygulama esaslarına ilişkin karar¬ 

larla da Yüksek Planlama Kurulunda karara bağlanması gereken 

hususlar belirtilmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulu Kararlarının hukukî 

niteliği bakımından asıl üzerinde durmak istediğimiz, daha 

eonra Bakanlar Kuruluna gitmesi gereken konulardaki Yüksek 

Planlama Kurulu Kararlarıdır. Kurulun görevi, 91 sayılı Ka¬ 

nunda "... iktisadi ve sosyal politika hedeflerinin tayinin¬ 

de Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak planla¬ 

rı .... tayin edilen hedeflere uygunluk ve kifayet derecesi 

bakımından incelemektir" şeklinde belirlenmiştir (madde 4/II)# 
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Bu genel hükümden başka Yüksek Planlama Kuru¬ 

luna görev veren özel kanunlar da vardır (37)^ 

(37) 1. 28.7.1967 tarih» 933 sayılı "Kalkınma Planının 
Uygulanması Esaslarına Dair Kanun"un 2/e maddesi uya- 
tınca sanayi bölgeleri kurulması*, 3/c maddesi uyarın¬ 
ca ihracatın Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar dai¬ 
resinde geliştirilmesi ve düzenlenmesi için gerekli 
tedbirler Bakanlar Kurulu Kararnameleri ile alınır* 

Aynı Kanunun 13. maddesi uyarınca da bu Kanunda 
sözü edilen Kararnamelerin ve 261 sayılı Kanunun 1, 
maddesinde yazılı kararnamelerin çıkarılmasından önce 
Y'üks.gk Planlama Kurulunun görüşü alınır, 

2. 14,1.1970 tarih, 12X1 sayılı "Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanunumun 40, maddesinin Il/a ve b 
fıkralarında yer alan Kanuni Karşılıklar ve Faiz oran¬ 
ları hakkındakl kararlar Yüksek Planlama Kurulunun uy¬ 
gun görüşü ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüce girer, 

3. 14.5.1964 tarih, 474 sayılı, "5383 sayılı Gümv 
rük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife cetvelinin Değiş¬ 
tirilmesi hakkında Kanun"un 2, maddesi uyarınca Gümrük 
Girie Tarife Cetvelinde gösterilen vergi nisbet ve had¬ 
lerinde ve tarifedeki notlarda gerekli değiştirmeler ve 
bu derişikliklerin uygulanmasına ilişkin usulleri ve 
şartlan tesbit, Yüksek Planlama Kurulunun görüşU alın¬ 
dıktan sonra Bakanlar Kurulunca yapılır, 

4. 27,6.1963 tarih, 261 sayılı "İhracatı Geliştir¬ 
mek Amacı ile Vergilerle ilgili olarak Hükümetçe Alı¬ 
nacak Tedbirlere Dair Kanun"un 1. maddesi uyarınca ma¬ 
mullerimize ihraç gücü kazandırmak amacı ile bunların 
tevsik edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, harç 
ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri, 
muaflık ve istisnalar ihdası veya iade suretiyle ve 
gerektiği takdirde mevcut mali mevzuattaki ihracata 
müteallik muaflıkt muvakkat kabul ve iade hükümlerimi 
de geri bırakarak tamamen veya kısmen bertaraf etmeye 
ve bu maksatla gerekli usulleri ihdasa, bunların uygu¬ 
lanmasını mümkün kılacak şartları hazırlamaya, bu usul 
ve şartlarda gerekli deriştirmeleri yapmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

933 Sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca da bu 
maddede yazılı kararnamelerin çıkarılmasından önce 
Yüksek P1 anlama Kurulunun görüşü alınır. 
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Yüksek Planlama Kurulunun, pozitif hukuk açı¬ 

tımdan ele alındılında, istişari nitelikteki yardımcı bir or¬ 

ganı oluşu, Bakanlar Kurulu ile ilişkileri dikkate alındılın¬ 

da farklı bir görünüm kazanmakta; bir anlamda, yetki ve sorum¬ 

luluk alanı, hukukun çizdiği dar kalıpları aşmaktadır. Ger¬ 

çekten, uygulamada Yüksek Planlama Kurulu Kararları, Bakanlar 

Kurulunca, çoğunlukla orijinal şekilleriyle kabul edilip, Ba¬ 

kanlar Kurulu Kararının metninde "...Yüksek Planlama Kurulunun 

uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilmiştir" iba¬ 

resi konularak yayımlanmaktadır. 

Ne var kî, uygulamalarla gelenekselleşmiş olan 

bu durumun. Yüksek Planlama Kuruluna, pozitif hukuk açısından 

daha üstün bir statü verilmiş olduğu anlamına gelmeyeceği açık¬ 

tır. Nitekim, seyrek olsa da, Bakanlar Kurulu'nun Yüksek Plan¬ 

lama Kurulu Kararlarına uymayan kararlan lüksek Planlama Ku¬ 

rulunun gerçek yetki alanını açıkça ortaya koymaktadır. Bakan¬ 

lar Kurulunun, genellikle Yüksek Planlama Kurulunun görüşleri¬ 

ni benimsemesinin nedeni Yüksek Planlama Kurulu üyelerinin, 

Hükümet ve Planlama Merkez Teşkilatı üyelerinden oluşmasıdır. 

Planlama Merkez Teşkilatından gelen teknik tercih ve zorunlu¬ 

luklar, bu Kurulda, siyasal sorumluluk taşıyan hükümet temsil¬ 

cilerinin görüşleriyle ı.yumlaş tırılmaya çalışılır. 
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Kurul’un, üzerinde duracağımız ilk zayıf yanı 

da» bu noktaya dayanmaktadır» Kurul'un siyâsî üyeleriyle 

planlama uzmanlarının görüş birliğine varamamaları halinde 

ne olacaktır? Bilindiği üzere» Hükümet» Türkiye Büyük Millet 

Mecllsl'nde çoğunluğun onayı alınarak kurulur. Hükümetler» 

Anayasa'ya aykırı düşmemek şartıyla programlarını hazırlar¬ 

lar. Programın hazırlanmasında» kalkınmayla İlgili olarak 

çikart»jıiajtr MA AaAya&a' nm 53. maddesiyle sınırlı¬ 

dırlar^ Ayrıca, seçmenlerine seçim-öncesinde tnıjı tlj^VI emrini 
yarine getirme sorumlulukları vardır. Genel seçim ilfc%«lne 

dayalı siyasal rejimlerde, anılan sorunluluÇun denetimini ya¬ 

panlar, yine seçmenlerdir. Hükümet açısından önemli olan da, 

kanunlar ve Anayasa çerçevesinde seçmenlere vadedilenlerin 

yerine getirilmesidir. Bu sorumlulukları, Yüksek Planlama 

Kurulunun politikacı üyelerini zaman zamrn, teknokrat üyeler¬ 

le karşı karşıya getirebilir. Yüksek Planlama Kurulu başkanı 

İle Hükümet Başkanınm genellikle aynı kişiler olması, yııka- 

rıda özetlenen güçlükleri artırabilir. 

Aslında» planlama siyaset adamının, teknisyen 

karşısında kendisini en zayıf hissettiği bir alandır. Plan, 

%*r şeyden önce siyasal iktidarın elindeki olanakları somut b!«» 

ortaya koyarak karar almasını kolaylaştırır, alterna¬ 

tifler gösterir. Bu veriler ışınında karar almak siyasal ik- 

tldarlarinra aittir. Akılcı yoldan düşünüldüğünde, siyasal 
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iktidnrın, inandırıcı araştırmalara dayanan teknik tercihleri 

kabul etmesi menfaati gerecidir, Duna raftmen, siyasal tercih 

farkları ile kısa-dönemli seçim endişeleri, teknokratların gö¬ 

rüş ve uyarılarını dikkate almamalarına yol açabilir. Böylesi 

durumlarda, siyasi üyelerin görüşünü paylaşmayan teknokratla¬ 

rın karar alma sürecindeki etkinlikleri daralacaktır. Kaldı ki, 

siyasal İktidarca atanmış durumdaki plan teknisyenlerinin, sü¬ 

rekli uyuşmazlık halinde İktidarca değiştirilmeleri mümkündür. 

Farklı göMÜşSelcl teknisyenlerin» görevlerini kelyfll 

bıraktıkları durumlarla da karşılaşılmıştır. Hükümet değişik¬ 

liği halinde böyle durumların ortaya çıkması olasılığı artar. 

Gerçekte, her hükümetin kendi temel felsefesi¬ 

ne uygun bir teknokrat kadro ile çalışmak istemesi, modern de- 

mokrasllerce de kabul edilmiş bir olgudur. Ne var ki, bu ger¬ 

çek, etkinlik açısından plancı uzmanlar v<- özellikle Yüksek 

Planlama Kurulu üyelerinin durumunu geniş ölçüde zayıflatmak¬ 

tadır» Devlet Planlama Teşkilatının "hükümetlerin derişmesiy¬ 

le kolayca değiştirilebilen, hükümetin teknik bir bürosu"^®^ 
haline dönüşebileceğine definen yazarlar, anılan olasılığı 

dil* getirmek istemişlerdir. Kamu hukuku doktrinimizde de, Dev^ 

lat Planlama Teşkilatının "gerçek teminatlı tarafsız bir tek- 

nokratik fcuruluş"^^ durumuna getirilemedin yolundaki görüş 
de aynı endişeyi ifade etmektedir. 

(Tor Onar, age, s.741fdeki dipnot. 
(39) Aynı yer. 



B, Hükümet Pregranları-Plan va Program İlişkileri 

Hükümetlerin siyasetleri, güven almak için parla¬ 

mentoya sunduklar» programlarında gösterilir, Türk siyasi 

hayatında da hükümet programı, Anayasanın 103* maddesinin 

"Bakanlar Kurulunun Programı.,,,, okunur ve Millet Meclisin¬ 

de güven oyuna başvurulur" şeklindeki hükmü ile yazılı ifa¬ 

desini bulo^tadı». 

Hükümet Programları ya iktidar partisinin program¬ 

larına ya da koalisyon anlaşmalarına dayanır* Anayasanın 105, 

maddesinde sözü edilen "Hükümetin genel siyaseti" ile "Bakan¬ 

lar Kurulu Programı" arasında konumuz bakımından fark yoktur. 

Hükümetin genel siyasetinin söz konusu program çerçevesinde 
f 

yürtttUlmesl beklenir. Çünkü verilen güven oyunun hükümet prog¬ 

ramında yer alan hususlar çerçevesinde sağlandığı kabul edi¬ 

lir. 

Kalkınma planının onu hazırlayıp Parlamento önüne 

tlsftn hükümetin ganjİ ekonomik ve sosyal politikasını bir 

Ülçilde yansıtması, Hükümetin güven oyu almak için sunduğu prog¬ 

ram ile paralellikler kurulmasına sebep olduğu gibi, memleke¬ 

timizde uygulandığı biçimi ile planın Millet Meclisinin kararı 
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İle onaylanması da bu paralelliğin, varillini kuvvetlendirici 

bir unsur olarak görülısektedir» 

Planlamada güven sorunu iki aıanada ortaya çıkmakta¬ 

dır , Herşeyden önce yeni kurulnup bir hükümet göreve bas¬ 

larken programını meclise sunmakta ve güven oyu almaktadır. 

Aynı hükümet! planı hasırlayıp meclise sunduğunda eger daha 

önce güven oyu aldığı programı©*» çerçevesi dışına çıkmışsa 

veya ona uygun bir plan Hatırlaaamıssa meclis güvenini geri 
<*) 

alabilir * öte yandan, planı meclis tarafından kabul edilen 

hükümet de, daha sonra plan uygulaması çerçevesinde alınacak 

tedbirlerin kabulünü veya plana aykırı gördüğü hususların 

reddini güven sorunu yapabilir. 

Nitekim 77 sayılı Kanun, hükümetçe kalkınma planı¬ 

na aykırı oldukları gerekçesiyle reddi istenen kanun tasarı, 

teklif ve metinlerinin Millet Meclisi Genel Kurulunda üye tam 

sayısının salt çoğunluğu İle kabul edilebilmesi İçin, hükü¬ 

metçe red İsteminin güven İstemine bağlanması gerektiğini 

Öngörmektedir. (Madde 3/IV). 

(40) Tan, agfc. s,96 

(s) Parlamento dönemi ile plan dönemi arasındaki 
uyuşmadığın konuda yol açabileceği caafa daha 
önce değinilmişti» 
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(Setti olarak kalkınma planlarının, İktidarda bulunan 

ve planı hasırlayan siyasi partinin programından etkilenmesi 

de plan İle hükümet programı arasındaki paralellisi kuvvetlen¬ 

dirici bir unsur olarak kabul edilebilir (*!)• Blsdeki plan 

uygulanası da bu benzetmeyi haklı kılacak örneklere sahiptir* 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın Millet Meclisinde görü¬ 

şülmesi sırasında konuşan Başbakana göre planın kabulü"aynı 

tasanda, iktisadi ve siyasal hayatımızın düzenlenmesinde hükü¬ 

metçe teklif «dilen tutumun ^*»4**»* 4ûU, 

Buna karşılık ^Jjftncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üze¬ 
rinde konuşan tamanan,>«fbakanı ise, "bu plan Anayasanın öngör¬ 

düğü tedbirlere hazırlanmıştır. Partilerin programlarına 

göre hazırlanmamıştır. diyerek aksi görüsü savunuyorsa da, 

bu farklılık aslında Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Platn’nı hasır¬ 

layan hükümetln"partlierÜstU" bir nitelik taşımasından ve dola¬ 

yısıyla meclisteki bir parti çoÇunluftuna dayanmamasından İleri 

gelmektedir* 

planı ile hükümet programı arasındaki bu benzerliklere raÇmen 

planın hükümet programından farksıs olduğu savunulamas* Gerçekten, 

(42) Ferruh Bocbeyll, Kalkınma ve Planlama (İstanbul 1969) 
»•249. ' - 

(43) Milliyet Ga«etesl, 27 Ekim 1972, s,l. 

Güven sorununun ortaya çıkması açısından kalkınma 
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maddi açıdan bakıldığında plan, hükümet programına nazaran 

daha kapsatalı, ayrıntılı, tutarlı hesap ve rakamlara dayanan 

önerileri ve hedefleri kapsayan bir belgedir, öte yandan, 

plan süreleri ile hükümetlerin görev süreleri farklıdır. Ken¬ 

di görev sürelerini aşan bir dönem boyunca uygulanacak olan 

planda öngörülenlerle hükümetin gerçekleştirmeyi taahhüt et¬ 

tiği hususların tan bir paraleli*» göstermesi beklenemez, 

üçüncü olarak, gerek hükümet programını, gerek planı onayla¬ 

yan işlemin Millet Meclisi kax«*ı oluşu açısından bir benzer¬ 

lik göze çarpıyorsa da, salında her ikisi arasında Önemli 

farklar vardır ^<4)* Her şeyden önce, Cumhuriyet Senatosu 
hükümet programı konusunda bir oylamada bulunmadığı halde 

planı görüşüp karara banlamaktadır. Ayrıca, Millet Meclisi, 

hükümet programım bir bütün halinde kabul veya reddetmek du¬ 

rum mda olduğu halde, plan üzerinde cîeğ iı? j kİ ik yapma olanağı¬ 

na sahiptir* öte yandan, hükümet programının ömrü hazırlayan 

hükümetle, dayandığı çoğunluk arasındaki güven bağının deva¬ 

mına bağlı olduğu halde, plan, pozitif hukuktaki düzenlemele¬ 

re uygun biçimde yapılacak değişikliklerle uygulanmaya deva» 

eder. 

(44) Tan, age» s,99. 
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Bugüne kadar Memleketimizde hükümet programları * 

tanımları gereci» yöntemlerle gerekli kaynaklar içermedikle¬ 

rinden, genellikle gerçekleşmesi güç hedefleri gösterme eği¬ 

limindedirler, 1961 döneminden sonra» sözkonusu programlarda, 

plandan ve planlı kalkınmadan söz etmek gelenek halini almış¬ 

tır, Ancak, yukarıda da delindiğimiz gibi, dikkati çeken hu¬ 

sus* bu konuda belirsiz, dağınık ve tutarsız ifadeler kulla¬ 

nılmış olmasıdır. Oysa, demokrasi içinda kalkınan bir ülkede, 

hükümetlerin siyasetlerinin uygulama alanına geçişinin en önem¬ 

li belgesi olan hükümet programlarının biçimi, niteliği ve ye¬ 

ri açıkça saptanmadıkça» Anayasanın gerekleri ve kalkınma plan¬ 

ları ile hükümet siyaseti arasında uyum »Ahlamak olanaksızdır, 

\C» Planın Ba$layıcılıŞı-Yasal Yönden ve Uygulama 
Açısından 

Plan ve Programlar, hazırlanmalar i, kabul edilmeleri 

ve değiştirilmeleri pozitif hukuk tarafından düzenlenmiş huku¬ 

ki işlemler olarak ortaya çıktıklarına ve kamu kesimi için 

*e«ff«diei" sayıldıklarına göre, bunlara uyulmamasının da bir 

müeyyidesi olmak gerekir. Gerçekten» anayasa gereklerine ve 

kalkınma planına uygun bir siyaset yürütülmesinin, hükümetler 

katta parlamentolar için zorunlu kılınmak istenmesi 1961 Ana¬ 

yasasının belirgin özelİlklerindendir, 
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Anayasanın 129. maddesinin 2. fıkrasında Mpla~ 

cin,,» yürürlüce konmasında, uygulanmasında ve deftistirilme» 

sinde gözetilecek esaslar ve planın bütünlüğünü bozaeak degi- 

sikliklerin önlenmesini saklayacak tedbirler özel kanunla dü¬ 

zenlenir" denilmek suretiyle, planın uygulanmasında yürütmenin 

her kademesini bağlayıcı bir prensip getirilmiştir, 

91 sayılı Kanundaki izleme, gözetim ve koordi¬ 

nasyona İlişkin hükümler, devlet bütçeleri ve lkti&^di. ievlet 

teşebbüsleri çalışma programlarının yıllık programlara uygun 

olması zorunluluğunu koyan kayıtlar; 77 sayılı Kanundaki, plan- 

ların parlamentoca onaylanması, kanun tasarılarının ve teklif¬ 

lerinin plana uygunluğunun aranması konusundaki maddeler bu 

sistemi koruyucu niteliktedir. Ancak bunlara uymamanın müeyyi¬ 

desi ne olacaktır? 

Kamu kesimi için kabul edilen emredicillfcin si¬ 

yasal, idari ve yargısal denetim yolları ile yapılabileceğini 

savunan Tan'a göre "Bu denetim yollarına göre uygulanacak mü¬ 

eyyideler de değişik nitelikte olacaktır"(^5), 

Siyasal denetim konusunda Anayasanın 105. madde¬ 

sini örnek olarak verebiliriz. Bu madde uyarınca, "Başbakan 

hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir", öte yanda», 

Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumlu 
   —_   ■' 1 1 % 

(45) Tan, age, s.18? 
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olduğu SİM, "Her bakan kendi vetkisi içindeki işlerden ve 

emri altındaki eyle» ve işlemlerinden ayrıca sorumludur" 

(•adda 105/I-II), Dolayısıyle, kamu kesimindeki plan uygulama¬ 

sında başbakan ve bakanlar, hükümetin izlediği genel politi¬ 

kadan sorumludurlar. Bakanlar kendi hizmet bölümlerinin izle¬ 

diği uygulama dolayısıyle ayrıca siyasal sorumluluk da taşır¬ 

lar» Bunun dışında» belirli durumlarda, VU cezai so¬ 

rumlulukları d a şözkonusudur. özellikle plan uygulaması do*» 

layısıyle Başbakan ve bakanlar hakkında Anayasanın Türkiye 

Büyük Millet Meclisi denetim yollan arasında düzenlediği 

"Meclis soruşturması"na zaman zaman başvurulmaktadır 

(madde 90). 

Planın kamu kesiminde uygulanması sırasında 

İdari ve yargısal denetim yollarından da yararlanabilir, 

îdari denetim yollan, plan ve program düzenlemelerinin ge¬ 

rektirdiği işlemlerin yapılması için idarenin zorlanması 

yönünde kullanılamamakla birlikte, bu düzenlemelere aykırı 

faaliyette bulunulmasının önlenmesi, planın emredici niteli** 

ğinla gerçekleştirilmesinde bir ölçüde etkili olabilir» 
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Kalkınma planlarının, kanun kuvvetinde s ayıl

mamaları, yargısal denetin konusunda genel bir tereddüt ya

ratmaktadır, Sununla kirlikte, planın kamu kesini yönünden 

emredici olusundan tıareket eden ban yararlar, idarenin iş

lemlerini plan düzenlemeleri doğrultusunda yapmaya zorlana

bileceği görüşündedirler. 

Kamu yöneticilerinin plan uygulanası konusun

daki cezai vs mali sorumlulukları konusunda hiçbir müeyyide 

«tf* konusu delildir. Bu durura^ plan uygulaması bakımından 

hukuk »istemimizde Vlyük bir boşluk teşkil etmektedir. 
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SONUÇ 

15 yılı anan uygulamasına rafmen, planlama fikri va ik¬ 

tisadi kalkınmanın planlarla gerçekleştirilmesi, ülkemiz için 

yeni sayılacak bir olgudur. 

Her yeni olguda gözlendiği gibi, toplumun mevcut sosyo¬ 

ekonomik yapısı çerçevesinde çeşitli sorunlar yaratması adap¬ 

tasyon güçlükleri yaratması domaldır. Çalışmamızda, bu sorun¬ 

ların yasal yönden görünümü üzerinde durularak, gerekli gö¬ 

rülen bazı derişiklikler belirtilmeye çalışılmıştır. 

Anayasa ve ilgili di^ar mevzuattaki düzenlemelere rağmen 

plan ve planlama örgütünün, temel hukuk sistemimize bütünüyle 

uygun düşen bir çerçeveye oturtulduğu söylenemez. Bununla 

birlikte. Özellikle planlı kalkınmanın ilk yıllarında, plan 

fikrimi özendiren ve destekleyen Türk V-'^noymun da etkisiy¬ 

le, beliren yasal sorunlar ilgili kişi ve kurumların hoşgörü¬ 

lü davranışlarıyla çözümlenmeye çalışılmıştır. Zaman zaman, 

ortaya çıkan sorunlarla sınırlı, perakende ve birbiriyle faa¬ 

le tutarlı görülmeyen yasal düzenlemeler yapıldığı da gözlen¬ 

miştir. 
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Oysa, ülkemizdeki planlı kalkınmanın gerektirdiği yasal 

düzenlemelerin , tutarlı biç, sistem içinde ele alınması, plan¬ 

cılığın etkinlik ve islerlik kazanması yönünden gereklidir. 

Bu yolla, planlama örgütünün, ülkemizin kalkınmasına yapaca¬ 

ğı katkılar da artacaktır. 

Bütün bunlara rağnen, plan fikri, Anayasada yer alı» 

esprisine tamamsa uygun olarak yerleseraemi» olsa bile, ge¬ 

tirdiği hedefler, ortaya çıkardığı gerçekler bakımından si¬ 

yasi tercihleri yönlendirmiştir. Bugüne kadar olan uygulana 

bunu göstermektedir» 
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