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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılacrak üç oturum yaptı. 
Kayseri Milletvekili S. Halil özsoy'un, bir grup SHP'li milletvekilinin, TRT Genel Mü

dürlüğündeki davranışlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Mehmet Yazar, 
Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, Körfez'deki sıcak savaş ve dün Adana'da halkın 

yaşadığı panikle ilgili gündem dışı konuşmasına İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu. 

Giresun Milletvekili Ahmet Rüştü Kurt'un, SEKA işçilerinin grevi nedeniyle Hükümetin 
tutum ve davranışlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet Bakanı Cemil Çiçek; 

Cevap verdiler. 
SHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Kayseri Milletvekili S. 

Halit özsoy'un konuşmasında Gruplarına sataşıldığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanunun Yürürlüğe Girme Süresinin Uzatıl
masına İlişkin Kanun Tasarısının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Plan 
ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarının Hükümete geri verildiği açıklandı. 

Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, (6/1067) numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birin
ci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun S inci Maddesinin (b) Bendi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/269) (S. Sayısı: 409) görüşmelerine devam 
edildi; tümü için yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

24 Ocak 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşime 17.21'de son veril
di. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Bursa Ordu 
Mustafa Ertuğrul Ünlü Ertuğrul Özdemir 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıl din m Ava 

KÂTİP ÜYELER: Ertuğrui Özdemir (Ordu), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. —YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın üyelerin, salonda bulunduklarını yüksek sesle ve el işaretiyle bildirmelerini rica edi

yorum. 
(Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Körfez krizine ve bir grup SHP'li Milletvekilinin. TRT 
Genel Müdürlüğündeki davranışlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır, onları yerine ge
tiriyorum. 

Sinop Milletvekili Sayın Hilmi Biçer, Körfez krizi hakkında söz istemişlerdir; kendilerine 
söz veriyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HİLMİ BlÇER (Sinop) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; bu kürsüye çok az 
çıkan arkadaşlarınızdan birisiyim ve müessif bir olay nedeniyle çıkmamdan dolayı da son de
rece üzüntülüyüm. Konuşmamın başında, hepinize derin sevgi ve saygılar sunuyorum. 

TRT baskını nedeniyle, dün, ben de, Sayın Başkanımdan gündem dışı söz istemiştim, kon
tenjanın dolması nedeniyle, maalesef, bu imkânı ele geçiremedim; ama olay, bugün güncelliği
ni kaybettiyse de, dün gündem dışı bir konuşma yapan Sayın Güneş ve basın toplantısı yapan 
Sayın İnönü'nün sözlerinden sonra tekrar konuşma imkânını aradım ve Sayın Başkanım bu 
imkânı bana verdiler; teşekkür ediyorum. 

Elbette, uzun yıllarını bu çatı altında geçiren, acı-tatlı birçok tecrübesi olan bizlerin, böy
le olaylar karşısında susmamamız lazım. DUn gece geç saatlerde bir hastaneye hastamı ziyarete 
gitmiştim. Kapıda hüviyetimi göstererek, içeri girmek istediğimde, görevliler bana, aynen "Be
yefendi, burayı da mı basacaksınız?" dediler... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Amma atıyorsunuz... 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Sizi her şeyimle temin ederim, bu bir gerçektir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, o video filminin esasını gösterin de görelim. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Ve bunu ispat da ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Halka, esasını gösterin. 
BAŞKAN — Sayın Biçer... Sayın Biçer, karşılıklı konuşmayın efendim lütfen. 

— 4 — 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalan yanlış beyanlarda bulunmayın; filmin esasını gösterin 
de görelim. 

HÎLMÎ BtÇER (Devamla) — Bir memleket parlamentosunun Üyelerini bu duruma dü
şürmeye kimin hakkı vardır?.. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — özal'ın hakkı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — TRT, özal'ın arkasında. 
HİLMt BİÇER (Devamla) — Mazide bu tür davranışlarla bu Parlamento birkaç defa kat

ledildi. Batan gemiden kurtulan da olmadı. Dün burada, TRT baskınının feci görüntüsünün 
bütün milletvekillerine dağıtılacağı söylendi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Millete göster, millete. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Milletvekillerine değil, halka gösterelim. 
HİLMİ BtÇER (Devamla) — Bu, hiçbir mana ifade etmez. Bu kasetler bütün dünya par

lamentolarının üyelerine dağıtılmalıdır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Halka, halka... 
HİLMİ BtÇER (Devamla) — Bu kasetler, milletimizin bütün fertlerine dağıtılmalıdır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Nerede o cesaret sizde... 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Ben şahsen, maaşımı bu masrafa vermeye hazırım. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — TRT göstersin, TRT... 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Belki, bu olay, seyredenlere ibret olur ve demokrasinin ge

lişmesine biraz yardım eder. 
Bu olayın failleri, aslında, sahipsiz köyde değneksiz gezenlerdir. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Başkan, Bodrum'daki oteli de verecek mi acaba? 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Gerek basınımızın, gerekse tüm kamuoyunun bu olaya sert 

tepkisi tesellimizdir. Ayrıca, Grubun tamamının bu olaya sahip çıkmaması da bizi sevindir
miştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Daha iyisini de yapacağız. 
VELİ AKSOY (tzmir) — Kaç milyar kredi aldın?.. 8 milyar kredi aldı... 
HİLMİ BtÇER (Devamla) — Bunların maksadı, TRT'nin tarafsızlığı falan değildir; bun

ların maksadı, üzüm yemek de değildir; bunların maksadı, bağcıyı dövmektir. 
Her gün bu kürsüden "Yüce Parlamento" sözünü dillerinden düşürmeyenler, bu Parla

mentonun çıkardığı kanunla tespit olunan maaşlan tereddütsüz cebe indirenler, bu Parlamen
tonun seçtiği Cumhurbaşkanını tanımamaktadırlar. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — 8 milyarı söyle, 8 milyarı... 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bunlar, bir yandan da, kendilerini veto ederek, bu Meclise 

sokmayan süngülülerin karşısında selam duranlardır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

ÖMER ÇİFTÇt (Ankara) — Sen ayıplı adamsın, otur yerine, otur! 
HİLMt BtÇER (Devamla) — Bu baskında önde gidenlere bir bakınız: 12 Eylül öncesi 

Terzi Fikri takımını destekleyenler, Fatsa olaylarım destekleyenler, Bayazıt Kulesine bayrak çe
kenler, her yerde "Savaşa hayır" mitingini tertipleyenler... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Onur duyuyoruz, onur, "Savaşa hayır" mitinglerinden... 
HtLMt BtÇER (Devamla) — İşçilerin önünde Zonguldak'tan Ankara'ya yürüyenler, Köşkü 

basmak isteyenler... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sermayenin önünde takla atmıyoruz biz. 

— 5 — 
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HÎLMÎ BlÇER (Devamla) — Yüce Meclisin önünde ve içinde oturma eylemi yapanlar, 
hep aynı kişilerdir. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Şükür ki, senin gibi, 8 milyarı götürmüyoruz. 
HÎLMÎ BtÇER (Devamla) — Demokraside kesintisiz geçen on sene, galiba bunları usan

dırmıştır. Bunlar, kim ne derse desin, demokrasiyi bu millete çok görenlerdir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz demokrasi nedir bilir misiniz? 
HÎLMÎ BÎÇER (Devamla) — Sevgili kardeşim, bu yol, yol değildir; herkesin hizaya gel

mesi lazım. Bu türlü hareket, sizi selamete götürmez. 
ÖMER ÇÎFTÇÎ (Ankara) — Yeni, kredi alamazsın, boşuna uğraşma; takip ediyoruz, bo

şuna uğraşma. 
HÎLMÎ BÎÇER (Devamla) — Siz, bu gidişle, batağa gidersiniz. Hiçbir olaydan ders almı

yorsunuz, bari tasfiye fermanınızın işareti olan mahallî seçimlerden ders alın. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Hadi gelin yarın genel seçime gidelim. 
HÎLMÎ BÎÇER (Devamla) — TRT Genel Müdürlüğünü taraflı yayın yapıyor diye işgal 

ettiniz. Şimdi ben size soruyorum... 
VELÎ AKSOY (îzmir) — 8 milyar temennisiyle... 
HÎLMÎ BÎÇER (Devamla) — "Size bedava süt ve ekmek vereceğim" deyip, îstanbul Be

lediyesini ele geçiren ve İstanbullulara su bile temin edemeyen Sayın Belediye Başkanına biz 
ne yapalım? 

MEHMET FUAT ERÇETÎN (Edirne) — Çok güzel bağladın konuyu; ama... 
HÎLMÎ BÎÇER (Devamla) — Binbir yalanıyla seçilip de bu milletin belediyelerini ele ge

çiren ve hiçbir hizmet götürmeyen belediye başkanlarını kulaklarından tutup tutup atalım mı?.. 

HALÎL ÇULHAOĞLU (îzmir) — Kimsin sen be?.. 
HÎLMÎ BİÇER (Devamla) — Bütün dünya Körfez politikamızı överken, siz yeriyorsunuz. 

Bir haftadır dünyaya dilini ısırtan dostunuz Saddam, bu silahları kim için yığdı? 
GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Daha kaç dakika konuşacak Sayın Başkan?.. 
HÎLMÎ BÎÇER (Devamla) — Miçotakis bile Türkiye'nin büyük hamle yaptığını dünyaya 

ilan ederken, siz kabul etmiyorsunuz. Allaha şükür, birkısım basın bu gerçeği yüce milletimize 
gururla ilan ediyor. Size, bir makaleden çok kısa parçalar okuyacağım. Zaman darlığı nede
niyle makalenin hepsini okuyamadığım için üzgünüm. 

Makalenin başlığı: "Ya ahmak!.. Ya himar!.. Ya mecnun!.." 
Değerli arkadaşlarım, bunu Türkçeye çevirmiyorum; ama, bunun anlamı belli; "Ey bu

dala, ey eşek, ey deli" diyor; Türkçesi buymuş; ben bilmiyorum. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bunu milletvekillerine fotokopi yapıp postalayan, adını yaz

maktan utanmış... 
BAŞKAN — Sayın Biçer, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 
HÎLMÎ BÎÇER (Devamla) — Hemen toparlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Başka makaleden ziyade, kendi yazdığınızı okuyun lütfen. 
HÎLMÎ BÎÇER (Devamla) — Çok kısa bir yerini okuyup bitireceğim. 
BAŞKAN — Lütfen... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Kimse o, kendi adını yazıp gönderememiş... 
HÎLMÎ BÎÇER (Devamla) — Engin Ardıç... 
RIZA YILMAZ (Ankara) —- Onu fotokopi yapıp milletvekillerine gönderen, kendi adını 

da erkekse yazmalıydı. 

— 6 — 
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HtLMt BİÇER (Devamla) — Ben bu yazıyı, Yüce Parlamentonun zabıtlarına geçsin diye 
okuyorum; yoksa, okuyanlar okudu zaten. 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) - Ayıp oluyor Sayın Başkan... 
HtLMt BİÇER (Devamla) —- "Suudiler kuzeydoğu yönüne dönüp bağırmışlar; ama, ba

na sorarsanız, azıcık da kuzeybatıya, bizim taraflara yöneltmeleri gerekerdi bu eleştirilerini... 
Çünkü, Allah'a şükür, bizim buralarda da ahmak, mecnun ve de himarlar az değildir..." 

EROL AĞAGtL (Ankara) — Senin gibi. 
HtLMt BÎÇER (Devamla) — "...Bakın, herif ne demiş: Amerika Birleşik Devletlerinin 

saldırısını nefretle kınıyoruz. Bu savaşta, Irak'ın, Filistin'in ve antiemperyalist Kürt hareketi
nin yanındayız. Bu savaşı Ortadoğu halkları ve Irak kazanacaktır. Irak, Amerikan saldırısını 
başarıyla püskürtecektir.' 

Ha şöyle be kardeşim; 'Açık seçik' konuşalım, koyun ortaya gerçek düşüncenizi. Bırakın 
'Savaşa hayır' sloganının soyut güzelliğinin arkasına sığınmayı. Gösterin gerçek yüzünüzü de 
kamuoyu da öğrensin. 

Elbette, Türkiye'de demokrasi olacaksa, ahmakların ahmaklılıklarını, mecnunların mec-
nunluklarını..." 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O yazının muhatabı olarak Sayın Başbakan da var, o da sa
vaşmak istemiyor. 

BAŞKAN — Sayın Biçer... Sayın Biçer... 
HtLMt BÎÇER (Devamla) — "...himarların da himarlıklarını sergileme özgürlükleri bu

lunacaktır..." 
BAŞKAN — Sayın Biçer, o makale çok uzun; lütfen bitirin efendim. 
HtLMt BÎÇER (Devamla) — Bitirdim efendim; hepsini okumam. "..Buna bir şey dediği

miz yok. Bir şey dememiz söz konusu olamaz." 
Değerli arkadaşlarım, bu makaleyi siz de okuyun... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Okumaya devam et. Sayın bakanlar da buradalar, onlar da 

savaş istemiyorlar. O yazının devamını da oku. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen efendim... 
HÎLMÎ BÎÇER (Devamla) — Konuşmama şöyle son veriyorum... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Utandın değil mi? 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen efendim... 
Sayın Hilmi Bey, lütfen, saygılarınızı sununuz efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — O yazının devamını okumaktan utanıyorsun değil mi? Sayın 

Başbakan ve sayın Bakanlar da savaş istemiyor... Yazının devamını da oku. 
HtLMl BÎÇER (Devamla) — Bu çakalı lütfen susturunuz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen efendim... 
HÎLMÎ BÎÇER (Devamla) — Sözlerime şöyle son veriyorum: Kırk yıllık demokrasimizi, 

sizin kadar kimse lekelemedi. Kamuoyuna kulak vererek, kulağınızın pasını, gözünüzün pusu
nu siliniz, vicdanınızın daha fazla taşlaşmasına meydan vermeyiniz. Zararın neresinden dönül
se kârdır deyip, bu yüce kürsüye gelip, bu milletten özür dileyiniz. "Allah, Halk Partisi gibi 
bir muhalefeti düşmanın bile karşısına çıkarmasın" diyen merhum sevgili ağabeyimiz Tevfik 
ileri Beye "ruhun şad olsun" diyorum. 

Derin sevgi ve saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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2. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Körfez krizi nedeniyle Güney ve Güneydoğu Ana
dolu'da alınan askerî tedbirler ve halktmtztn can güvenliğine ilişkin gündem dtsı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci söz, tzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol'undur. Gü
neydoğu Anadolu'daki halkımızın can güvenliği ve alman tedbirler hakkında söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Türki

ye, Irak'ın Kuveyt'i işgali üzerine, Birleşmiş Milletler örgütü tarafından alınan ambargo kara
rını, uluslararası dayanışmanın gereklerini yerine getirmek için uygulamış ve görevi bitmiştir. 
15 Ocaktan sonra, Irak'a karşı zor kullanılmasına izin veren Birleşmiş Milletler kararına ise, 
Türkiye'nin uyma zorunluluğu yoktu. Buna rağmen, topraklarımızdaki üslerin yabancılar ta
rafından kullanılmasına izin veren, hiçbir zaman Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayından 
geçmeyen, ABD ile imzaladığımız ikili anlaşmalara dayanarak, Irak'a karşı yabancı askerî güçlere 
bu üsleri kullandıran Hükümet, Irak'ın Türkiye'ye karşı savaşmasını kışkırtan bir politika iz
lemiştir. 

iki gündür, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı, çeşitli vesilelerle, Türkiye'nin 
-buna rağmen- savaşa girmeyeceğini, Türkiye ve dünya kamuoyuna ilan etmektedirler. Ancak, 
ABD'nin İsrail'e uygulatmadığı politika, Türkiye'nin israil'in stepnesi haline getirilmesi şek
linde uygulanmaktadır ve incirlik Üssünden kalkan uçaklar, Irak'ın Türkiye'ye husumetini davet 
etmektedir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, dün Adana'daydım. Adana'ya, özellikle tncirlik'e gidenler, 
savaşa girdiğimizi göreceklerdir; Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Dışişleri Bakanının beyan
larına rağmen. 

Adana'da ve Güney illerimizde, savaş bölgesindeki yurttaşlarımızın can güvenliği kesin
likle yoktur. 

Sizlere, bir dilekçe okuyorum: 
"Valilik Makamına 

Adana 

tncirlik Üssü nedeniyle özel konumu bulunan Adana, bir saldırı durumunda ilk hedef ola
bileceğinden, korunmam için gerekli olan gaz maskesi, tıbbî malzeme sağlanması için sığınak 
yerlerinin gösterilmesini saygı ile arz ederim. 

19.1.1991" 

Resmî dairelerin full-time çalıştığı açıklanmasına rağmen, Adana Valisi, yüzlerce yurtta
şın kendisine verdiği bu dilekçeyi kabul etmemiştir. Bu dilekçeler, valiye postayla gönderilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, doktorların söylediklerine göre, sinir gazı kullanıldığı takdirde ve
rilecek ilaç Atropindir. Ampul şeklinde olan bu ilacın, sinir gazı kullanıldıktan sonra, kaba
dan, iğne şeklinde vücuda verilmesi lazımdır; ama, bu ilaç, Adana'nm hiçbir eczanesinde yok
tur. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Türkiye'de yoktur. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Türkiye'de yok. Sivil Savunmanın stok yaptığı söy

leniyor. Dün, İçişleri Bakanı, bu kürsüden, bütün tedbirlerin alındığını söyledi. Şimdi, Sayın 
Bakana soruyorum: Bu ilaç stoku yapılmış mıdır, vatandaşlara dağıtılmış mıdır? Her yurttaş 
sağlık memuru olmadığına göre, bu iğneyi yapacak örgütlenme sağlanmış mıdır?.. Hayır arka-
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daşlar; bunların hiçbiri yok. Hele tncirlik'e giderseniz, savaşın vahametini ve Türkiye'nin sa
vaşa girdiğini somut biçimde orada görürsünüz. 

Incirlik'teki Amerika Birleşik Devletleri personeli Türkiye'yi terk etmiş, çoluk çocuk bü
tün siviller uçağa bindirilerek Almanya'ya gönderilmiştir. Eğer tncirlik'te tehlike olmasa, tn-
cirtik'te yaşayan insanların can güvenliği olsa, Amerika, kendi insanlarını gönderir mi? Ama, 
Incirlik'teki ilkokullar eğitime devam ediyor, öğretmenler, okul müdürüne, "Eğer buraya bir 
füze atılırsa bu çocukları hangi sığmağa koyacağım?" diye soruyor. Okul müdürü yanıt veri
yor; "Nasıl olsa, Araplar doğru dürüst hedefe isabet ettiremezler, tncirlik'e gönderdikleri füze 
Mersin'e düşer, hiç merak etmeyin..." Resmî görevlilerin -Validen, ilköğretim müdürüne kadar-
içinde bulundukları anlayış budur. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Bunları gazete yazıyor. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Değerli arkadaşlarım, halkın seçtiği incirlik Belediye 
Başkanı, İncirlik Üssünün Komutanıyla görüşümemektedir. Ona diyecek ki, "Hiçbir gizliliği 
olmayan biçimde, alarm verildiği vakit Amerikalı personele ingilizce ikazda bulunulmaktadır. 
Demekki, gizliliği yok, üssün çevresindeki halkın hepsi duyuyor. Bunları Türkçe tekrarlayın; 
bir tehlike varsa, oradaki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları kendilerini saklasınlar." Ama, Bele
diye Başkanı, Üs Komutanıyla bir türlü görüşememektedir. Belediye Başkanı, Amerikan uçak
larının kentin üstünden değil, tarlaların üstünden uçmasını söyleyecek; ancak, halkın seçtiği 
Belediye Başkanı, bir türlü, Üs Komutanıyla görüşemiyor. 

Değerli arkadaşlarım, Adana'da, tncirlik'te ve güneydoğu bölgemizde yaşayan halkın ya
şam güvencesi yoktur. "Türk Milleti cengâver millet" demekle işler bitmez; kendi yurttaşları
nızın can güvenliğini sağlayamıyorsanız ve Türkiye'yi fiilen savaşa sokmuşsanız, bunun sorum
luluğundan kurtulamazsınız. 

Şimdi, özetliyorum: Önce, halkın yöneticilere, resmî makamlara güvenini sağlamanız ge
rekir. Bu güveni, sağlanamayacak kadar sarstınız. Hiçbir zaman Yüce Meclisin onayından ge
çirilmeyen, kapalı kapılar arkasında düzenlenen ikili anlaşmalarla yabancılara tanınan imti
yazlara karşı çıkan insanlar, yıllarca süründüler, hapishanelerde yattılar. Bu üslerin, Türkiye'
nin yararına olan değil, başına bela olan kurum olduğu, somut biçimde ortaya çıktı. Şimdi, 
ANAP'a oy veren vatandaşlar dahil, SHP'liler, DYP'Iiler, solcular-sağcılar, Adana'da herkes, 
bu üsleri istemiyoruz diyor. Hükümetin, derhal, incirlik Üssünü kapatması gerekir. Tabiî ka
patamazsınız; izin vermezler, gücünüz yetmez. Kapatamayacağınıza göre, gücünüz yetmeyece
ğine göre, o zaman, lütfen, tncirlik'te yaşayan 30 bin kişiyi oradan alın, tncirlik'i boşaltın, 
Incirlik'teki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının can güvenliğini bir an önce sağlayın ve Türki
ye Cumhuriyeti bütçesinden maaş alan orada görevli Üs Komutanına emir verin, oradaki hal
kın temsilcisi olan Belediye Başkanını dinlesin ve onun isteklerine kulak versin. 

Eğer, Hükümet olarak, tncirlik'i bir an evvel boşaltmazsanız, doğacak kazaların -iki tane 
füze yanlışlıkla havaya uçtu, tesadüfen portakal bahçesine düştü, parçaların isabet ettiği Mu
rat Genç isminde bir çocuk hastanede ölümle pençeleşiyor- ve doğacak bir facianın sorumlusu 
siz olacaksınız. Onun için, bir facia olmadan, bu kürsüden, Meclis zabıtlarına bu durumu şim
diden tescil ediyorum ve ilerideki sorumluları şimdiden belirliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
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3. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Körfez kr;zi nedeniyle artan petrol fiyatları ve getir
diği sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı, petrol fiyatları hakkında, Sayın Mahmut öz-
türk yapacaktır. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; son Kör

fez krizi ve nihayet Körfez savaşıyla, Türkiye, altı aydır, önemli hayatî meselelerinden uzaklaş
mış, varsa Saddam düşmanlığı, yoksa Saddam düşmanlığı ile tam manasıyla bir ekonomik ve 
sosyal çıkmaz içerisine girmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, ANAP'ın aklı erenleri veya ermeyenleri buraya çıkıyor ve "Sad
dam çok büyük tehlike, şu kadar silahlandı, bu kadar silahlandı. Eğer Saddam Kuveyt'te ka
lırsa veya Bağdat'a geri dönerse Türkiye için tehlike olur. Bir an önce Saddam'ın kafasını eze
lim ve Türkiye de en yakın tehlikeden kurtulsun" diyor, bu milleti de bu şekilde inandırmaya 
çalışıyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, Saddam'ın tehlike olduğu veya Saddam'ın tehlike olacağı yeni 
mi aklınıza geldi? Herhalde, Saddam, bir günde veya bir ayda böyle birdenbire silahlanmadı, 
birden bire tehlikeli hale gelmedi... Sen, Türkiye olarak sekiz yıl Yumurtalık Boru Hattından 
Saddam'ın 100 miyar dolarlık petrolünü sattırırken aklın neredeydi? Yine, sekiz yıl Saddam'ın 
bütün dünyadan aldığı silahları, Türkiye üzerinden Bağdat'a gönderirken aklın neredeydi? Yi
ne, Saddam sıkıştığı zaman "Türkiye artık komşularına kredi açıyor" diyerek Saddam'a kredi 
açarken, aklın neredeydi?.. Şimdi mi Saddam Türkiye'ye tehlikeli oldu? Yani, devlet adamı de
diğin, bir günlük meseleyi öyle veya böyle çarpıtarak kamuoyuna yansıtan adam değildir; dev
let adamı, on yıl sonrasını, yirmi yıl sonrasını gören adamdır. 

Siz, Saddam'ın ayağına giderken veya Saddam'ın silahlı adamını Çankaya Köşküne kabul 
ederken hiç vebal üstlenmeyin, Saddam ne zaman silahlanıp komşularına saldırırsa -ki, orada 
Amerika'nın menfaatına saldırmıştır- sen de Saddam'a Amerika'dan çok düşman ol ve Türki
ye'yi başka mecralara sürükle... Eğer Saddam'ın şu akan kanlarda günahı varsa, sekiz yıldır, 
Saddam'ı silahlandıran ANAP'ın çok büyük vebali var, Çankaya'da oturanın çok büyük veba
li var. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, sayın üyeler, Saddam krizi nereye döndü ona bakalım. Bugün, Türkiye'de, 
deniyor ki, ANAP, zaten bir türlü beceremediği, daha doğrusu düşürmesini bilemediği enflas
yona, Saddam krizini bahane ederek, tam manasıyla bir kılıf buldu ve artan enflasyonun yüz
de 10'unu Saddam'a mal etti, Körfez krizine mal etti. 

Şimdi, isviçre'nin, Almanya'nın veya Fransa'nın bir gram petrolü yokken, orada enflas
yon aylık binde S yükselirken, nedense, Türkiye'ye yüzde S veya 6 oranında etki yapıyor... \a-
ni, petrol krizinin faturası sadece Türkiye'ye mi? Bu petrol krizinden, Batı kârlı çıkıyor, Türki
ye zararlı çıkıyor. 

Buradaki temel amaç şuydu: Ekonomiyi zaten öyle bir zatürree hale getirdiniz ki -Cenabı 
Allah'tan ne zaman bir göz isteseniz, nedense size iki göz veriyor- bu Körfez krizi meydana 
geldi ve bir türlü düşüremediğiniz enflasyona yine bahane buldunuz.., Körfez krizi enflasyona 
nasıl etki yapmış, bir bakalım: 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 2 Ağustos 1990 tarihinde Kuveyt'in işgali ile, Türkiye'de bir 
petrol paniği yaşandı. Bu petrol paniği ile birlikte, Sayın Keçeciler, derhal ve ilk iş olarak, 
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"Vay efendim, stoklarımız bitiyor. Biz, petrol alamayız, bu bakımdan fiyat ayarlaması 
yapıyoruz" dedi ve Türkiye'de aniden petrol fiyatları 40 dolara kadar yükseldi. 

Daha sonra, aradan onbeş yirmi gün veya bir ay geçince ve dünya petrol fiyatları 30 dolar 
civarına veya altına düşünce, Türkiye, ikinci bir fiyat ayarlamasına gitti. Şimdi basından görü
yoruz ve okuyoruz, dünyada ortalama 20-25 dolar civarında bir petrol fiyatı var; fakat, şu an
da dünyada petrol fiyatları 32-33 doların üzerinde imiş gibi bir fiyatla çiftçiye ve şoför esnafı
na mazot ve benzin satılmaktadır. Şimdi, bunun etkilerine bakalım: Yine, basından birkaç gün 
önce öğrendiğimize göre, Suudî Arabistan, bize, 1 milyar doların üzerinde bedava petrol ver
miş; yani, Körfezin külfeti ve zammı bu millete yansıtılıyor; fakat, nimeti zerre kadar yansıtıl
mıyor... Bu ne biçim mantık, ne biçim bir düşünce, bir türlü anlamıyoruz. 

Sayın Başkan, bu Körfez krizinin çiftçiler ve şoför esnafı üzerine nasıl etki yaptığını kısa
ca anlatmak istiyorum. 

Sayın Başkan, bugün, Türkiye'de, kayıtlı yaklaşık 1 milyon civarında şoför esnafı var. Bu 
şoför esnafı, doğumundan ölümüne kadar, ömrünü direksiyon başında, şoför kabininde geçi
ren insanlardır. Petrol krizinden Türkiye'de en çok etkilenen -tarım sektöründen sonra- taşıma 
sektörü olmuştur. Bugün, şoför esnafının acıklı durumuna, Hükümet her nedense, hiç ses çı
karmıyor; çünkü, şoför esnafı, holding mensubu veya holding olmadığı için, nedense, ANAP 
İktidarının ilgisini çekmiyor. Bugün, şoför esnafının içinde bulunduğu darboğazları şöyle sıra
lamak mümkündür: 

1. Parça girdileri son üç yılda yüzde 400-500 oranında artmıştır Sayın Bakan. 
2. Lastik fiyatlarında ay ayı tutmuyor, gün günü tutmuyor; lastik çok pahalarımıştır. 
3. Cezalar son derece artmıştır. Şoför esnafı daha 10 km. gitmeden, 50 km. gitmeden 

-elinizi vicdanınıza koyun- trafik polisleri tarafından bir kenara çekilerek karanlıkta pazarlık
lar yapılıyor. Şoför esnafı, Adana'dan İstanbul'a yük aldığında, yolda dört beş defa ceza öde
mek zorunda kalıyor. 

KÂZIM OKSAY (Bolu) — Ayıp ayıp! 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, bu ayıp ise, ayıbı düzeltmeyenler üzerine 

ayıptır, şoförün ayıbı değildir bu. 
Vergiler çok artmıştır, trafik poliçe ve kasko bedelleri artmıştır. 1990 yılındaki taşıma üc

reti, 1989 yılının altında kalmıştır; bu seneki taşıma ücreti de 1990 yılının altındadır. 

Bugün, Adana'dan kalkan bir şoförün, İstanbul'a vardığı zaman, cebinde Boğaz Köprü
sünden geçiş parası dahi kalmıyor. Elinizi vicdanınıza koyun; 7-8 milyon nüfusu geçindiren 
bu insanların sorunlarına eğilmek için elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye'yi aldatmakta maha
retiniz çok, bunu biliyoruz; ancak, bu adamlar inim inim inliyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, şimdi, bütün bu ekonomik sıkıntıdan dolayı, şoför esnafının 
halk tabiriyle, iflahı kesilmiş durumda. Kamyonları, TIR'lan, eğer borcu varsa, hacizli olarak 
icrada satılıyor; borcu yoksa, "Alacağım taşıma ücreti kurtarmaz" diye, evinin kapısına çek
miş, çürümeye terk etmiş bir vaziyettedir. Daha önemlisi, bir şoför esnafı kaza yapıp ehliyeti 
elinden alınırsa, Bağ-Kur bu şoför esnafını emekli etmiyor. Bir milyon insan ciddî sorun içeri
sinde. Şu anda tam hatırlamıyorum; Sayın Başbakan veya Maliye Bakanı, "Biz, bu şoförlere 
Irak'tan doğan krizden dolayı, İran'da iş bulduk; taşıma için bunlara yük bulduk, potansiyel 
alan yarattık" dedi. Şu anda, Sayın Bakana soruyorum: İran'a kaç şoförümüz gitti, iş buldu, 
çalışıyor, ekmeğini yiyor, karnını doyuruyor? 
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Şunu kesinlikle unutmayalım: Milletvekili olarak maaşımızı artırmada hepimiz müttefik 
olduk; ama, bizim maaşımız bir kâğıt parçası değildir; biz, burada onların verdikleri vergiler
den dolayı maaş alıyoruz; onların sorunlarına ilgisiz kalamayız. 

Bugün, petrol üzerinden, yüzde 110 oranında vergi alınıyor. Sayın Keçeciler'in bir iddiası 
var. Sayın Başbakan Saddam'a gittiği zaman, -şu anda Saddam problem ya bize- Sayın Keçeci
ler Ankara'da bir demeç vererek, "Bana bıraksalar, ben Türkiye'de 435 liradan benzin satarım" 
demişti. Sayın Keçeciler, biz, bunun iki misline razıyız; satabilir misiniz? 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Ayıp, ayıp!.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Satamazsın; çünkü, petrolden aldığın yüzde 110 ver

gi ya hayalî ihracata gidiyor veya başka şeylere gidiyor. 
ÎSMET TAVGAÇ (Bursa) — Gitmiyor. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Gidiyor. Ben, bunları Devlet Planlama ile ilgili tasarı 
konuşulurken söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen toparlayınız. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Aynı şekilde, çiftçiler de çok zor durumda. Çiftçi, 

1990 yılı mahsulünü ortalama 800 liralık mazot kullanmak suretiyle ekmişti; fakat, son güz 
ayında mahsûlünü, 1 900 lira civarında bir fiyata aldığı mazotla kaldırmak veya pazara getir
mek zorunda kaldı; onun da parasını alamadı... 

Şimdi, eğer gerçekten Türkiye'de Körfez krizinden etkilenenler varsa, bunların başında 
şoför ve çiftçiler gelmektedir. Bunların üzerindeki ağır vergi yükleri kaldırılmalı, bankalara 
olan borçları ertelenmeli, ucuz krediyle takviye edilmeli, Bağ-Kur meseleleri çözülmeli; bu çö
zülmezse, her zaman ANAP'ın buradaki klasik taktiğiyle parmak kalkacak parmak inecek ve 
ANAP kendini bu dünyada kurtaracak; ama, yarın ahirette Cenabı Allah'ın huzurunda nasıl 
hesap verecekler bilemiyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılarımı sunarım Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Keçeciler. (ANAP sıralarından 

"Cevap vermeye değmez" sesleri) 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Niğde Milletvekili Sayın Mahmut öztürk'ün petrol fiyatları hakkındaki gün
dem dışı konuşmasına cevap arz etmek üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Körfez krizi, aslında, en büyük etkisini petrol üzerinde göstermiş
tir. Körfez krizine, bir bakıma, petrol krizi nazarıyla da bakmak mümkündür. Zira, bu krizin 
temelinde, Kuveyt'in zengin petrol kaynakları yatmaktadır. Ancak, değerli öztürk arkadaşı
mız bu vesileyle Hükümetimizin petrol fiyatlarında aşırı bir zam yaptığını iddia ettiler ki, bu, 
doğru değildir. 

Aslında, Körfez krizinin çıkışıyla Hükümetimizin en ufak bir ilgisi yoktur. Barış teşeb
büslerine, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, elinden gelen bütün gücüyle yardımcı olmuştur. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu konuda verilmiş 12 tane ayrı kararı vardır ve bu 
kararlara Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti uymuştur. Bu kararlara uyduğumuzdan dolayı da, 
bu kürsüden kınanmış olmayı biraz tuhaf karşılıyoruz. Banşı teessüs ettirmek maksadıyla çok ciddî 
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girişimler yapılmıştır. Hemen hemen dünyanın tamamı Saddam'a gitmişlerdir. Sayın Anamu-
halefet Partisi Liderimiz de gitmiştir. Herkes kendisine, yaptığının yanlış olduğunu, Kuveyt'-
den çekilmesi icap ettiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyması gerektiği
ni söylemiş; ama, Irak yönetimi, bu talepleri, bu teklifleri elinin tersiyle itmiş ve bize göre, 
bugün cereyan eden savaşın tek sorumlusu haline gelmiştir. 

Arkadaşımız bu konulara girmemiş olsaydı, bunlara temas etmek istemezdim. Ancak, he
pinizin bildiği gibi, hep beraber yaşadığımız gibi, Irak'ın Kuveyt'i haksız şekilde işgal etmesiy
le birlikte, süratli bir tarzda, petrol piyasası, dengelerini kaybetmiş ve büyük sarsıntı geçirmiş
tir. Zira, Irak ve Kuveyt, birlikte dünya petrol rezervlerinin yüzde 22'sini temsil eden bir petrol 
potansiyeline sahiptir. Ayrıca, bu iki ülkede kurulmuş bulunan modern rafinerilerin aynı anda 
devreden çıkması, hem hampetrol piyasası arzında hem de ürün piyasası arzında büyük eksik
likler meydana getirdiği için ani yükselişler olmuştur. 30 Eylül tarihi itibariyle, hampetrol fi
yatları varil başına 41 doların üzerine çıkmıştır. 

ALt ESER (Samsun) — 41 dolardan kaç varil petrol aldın?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Oysa, Hükümetimizin, kriz

den evvel ve krizden sonra yaptığı fiyat ayarlamalarıyla, şöyle bir tablo çıkmaktadır: Krizden 
evvel ve krizden sonraki mukayeseyi yaparsak, benzinde yüzde 70, motorinde yüzde 47 ve fuel-
oilde yüzde 34'lük bir artış yapmıştır. 

Aslında, petrol tüketimimizin ana kalemleri motorin ve fuel-oildir. 8 milyon ton motorin 
tüketimimiz, -yuvarlak rakam söylüyorum- 6 milyon ton fuel-oil tüketimimiz vardır. Toplam 
23 milyon tonluk tüketimimiz içerisinde en önemli kalemler bunlardır. Bu kalemlerdeki artış
larla, global petrol fiyatındaki artışımız, kriz öncesi ve kriz sonrasına göre, yüzde 50 civarın
dadır. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, bizim petrol faturamızı kabartan sebepler sadece bunlar ol
mamıştır; çünkü, boru hattının kapatılması sebebiyle, petrolü daha uzak yerlerden getirmek 
ve dolayısıyla, navlun ödemek mecburiyetimiz çıkmıştır. Onların da bize getirdiği ilave yükler 
vardır. Kaldı ki, son günlerde, özellikle savaşın başlamasından sonra, Körfezden Suudî Arabis
tan ve Birleşik Arap Emirlikleri petrolünü almaktayız. Oradan aldığımız petrol için eskiden 
binde rakamlarıyla ödediğimiz ilave sigorta primlerini, şimdi yüzde 3'e çıkarmışlardır. Yüzde 
3 sigorta primi ödemek mecburiyetindeyiz. Gönderdiğimiz gemi değerinin ve içerisindeki mal 
değerinin yüzde 3'ünü sigorta primi olarak ödemek durumundayız ki, bu da, petrolün varili
ne, asgariden 1 dolar gibi bir ilave külfet getirmektedir. 

Şu anda, petrol fiyatları bir dalgalanma içerisindedir. Savaşın seyrine göre fiyat değiştir
mektedir. Bazen 40 dolara çıkmakta, bazen 20 doların altına düşmektedir. Müttefik kuvvetle
rin galibiyetini gösteren olaylar karşısında petrol fiyatları düşmekte, Irak'ın belli füzeler atma
sından sonra fiyatlar yükselmektedir... Bir istikrarsızlık içerisindedir. 

Değerli milletvekilleri, şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki, günümüz şartları, petrol 
fiyatlarını değiştirmeye elverişli değildir. Bugün, petrol fiyatlarında herhangi bir değişiklik -
lehte veya aleyhte- yapmak mümkün değildir, doğru da değildir. Aslında, bu memleketin pet
rol sektörünü yönetenler, körfez krizinde başarılı bir imtihan vermişlerdir. Ben burada, bu sek
törde çalışan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Her şeyden evvel, petrol krizine rağ
men, herhangi bir mal sıkıntısı, ürün sıkıntısı Türkiye'nin hiçbir noktasında olmamıştır, bun
dan sonra da olmayacaktır; çünkü, tedbirli bir Hükümet işbaşındadır; böyle, harp zamanı 
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fiyat değiştirmeyi düşünmeyecek bir hükümet iş başındadır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Petrol fiyatları düştü Sayın Bakan; 40 dolardan 20 dola

ra düştü. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Petrol fiyatlarını artırırken, 

bir yandan da vergileri düşürdük. Hatırlıyorsunuz, bu vergiler de kasım ve aralık aylarında 
yüzde 20 oranında bir düşme söz konusu oldu. Akaryakıt Tüketim Vergisinde yüzde 11, DFÎF'te 
yüzde 5'lik bir düşme oldu. DFtF daha fiyatın başında girdiği için, çarpımlar sebebiyle, pom
pada 2 kattan fazla tesir ediyor. Bu itibarla, yüzde 20'lik vergi düşüklüğünü 1 Ocakta yüzde 
10 nispetinde bünyemize aldık, şubat ayının başında da yüzde 10 nispetinde, tekrar yine rafi
neri şirketleri bu vergi düşüklüğünü bünyesine alacak ve ortadan kaldıracaktır. Bu yüzde 20'lik 
fiyatı, rafineri şirketleri bünyesine alırken, elbette ki, bir maliyet, bir masraf yüklenmektedir. 
Bunun dolar olarak varile vurulması halinde, aşağı yukarı 6,5-7 dolarlık bir maliyeti, petrol 
rafinerileri bünyelerine almaktadır. 

Size -özel sektörün rakamları elimizde yok- TÜPRAŞ'ın rakamlarını vereyim: Kasım ayında, 
TÜPRAŞ, 120 milyar lira zarar etmiştir. Aralık ayında, TÜPRAŞ 92 milyar lira zarar etmiştir. 
Petrol fiyatları bu aylarda 35 dolar gibi bir ortalama fiyatla satılırken, TÜPRAŞ bunun çok 
altında tespit edilen fiyatlarla, vatandaşımıza daha önceki ay kazançlarını transfer etmiştir; 
ama, sene sonu itibariyle, TÜPRAŞ, yine belli bir kâr marjını muhafaza etmiştir. 1990 yılında 
16 milyon 800 bin ton petrol ithal etmiştir; 19 milyon 100 bin ton petrol işlemiştir ve satmıştır. 
Bu satıştan dolayı 64 trilyon liralık ciro yapmıştır. Görüldüğü gibi, çok önemli bir sektördür 
ve eğer süratli kararlar verip anında tedbirler almazsanız, günlük, hatta haftalık zararlarınız 
sizi ileride çok büyük problemlerle karşı karşıya bırakabilir; ama, Hükümetimiz, petrol krizini 
fark etmiş ve TÜPRAŞ'ın bünyesini sağlamlaştırmıştır. 1989'da 75 milyar sermaye ile çalışan 
TÜPRAŞ, bugün 1 trilyon lira sermaye ile çalışmaktadır ve bu 1 trilyon liralık sermayenin 750 
milyar lirası ödenmiş vaziyettedir. Ayrıca, TÜPRAŞ'ın, AFÎF'ten olan alacakları da tahsil edil
miştir. 

Görüldüğü gibi, Türkiye'de petrol tedariki konusunda herhangi bir problemle karşılaşıl
maması büyük bir başarıdır. Çünkü, krizden evvel petrolü aldığımız Irak ve Kuveyt, ikisi bir
den aynı anda devreden çıkmıştır. LPG (tüpgaz) ithalatımızı sadece bu iki ülkeden yapıyor
duk, ikisi birden devreden çıkmıştır; ama Türkiye'nin hiçbir noktasında tüpgaz sıkıntısı çekil
memiştir. Arkadaşımızın, bunu temin eden Hükümete teşekkür etmesi gerekirken, gelip bura
da başka meseleleri gündeme getirmesi ve söylemesi yanlıştır. 

Bizim uyguladığımız fiyat politikası içerisinde taşımacıları korumak vardır. Gördüğünüz 
gibi, benzin fiyatlarında yüzde 70'lik artış yaptığımız halde, motorin fiyatlarında yüzde 47'Iik 
bir artış yapmışız. Bu, taşımacıları ve çiftçilerimizi düşünmemizin bir sonucudur. Sistemi ken
di içerisinde dengeye getirmeye çalışmışızdır. Bir nevi, daha lüks tüketim maddesi olarak dü
şündüğümüz ve özel vasıtaların kullandığı benzine normal fiyatı aksettirmiş; ama motorine 
aynı şekilde yansıtmamıştzdır. LPG'yi halen zararına satmaktayız, devamlı sübvansiyonlu sat
maktayız. 

Değerli milletvekilleri, bugün, petrol piyasaları hiçbir telaş içerisinde değildir, gayet sa
kindir, yaprak kıpırdamamaktadır. Savaştan önce ne kadar petrol çekiliyorsa, savaş sırasında 
da o kadar petrol çekilmektedir. Biz bunu, aziz milletimizin Hükümetimize olan güveni ola
rak, bize olan güveni olarak değerlendiriyoruz. Çünkü, ortalık fırtınalı, petrol piyasası dalgalı; 
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ama, kaptanköşkUnde sağlam ve tecrübeli kaptanlar var; onun için milletimiz güveniyor, siz 
de güvenin efendim. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — TRT olayı ile izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN — Sayın Genç, Körfez krizi ile ilgili görüşüyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bakın, dün, TUrgut özal yaptığı konuşmada, 

emniyet güçlerini milletvekillerine saldırmaya teşvik etti. Dün bana gündem dışı konuşma yap
tırmadınız; ama, tutanaklara geçmesi bakımından ifade etmek istiyorum; eğer bir emniyet gö
revlisi bir milletvekiline saldırırsa, bunun sorumluluğu Turgut özal'a aittir. Bunun hesabını 
ben Turgut özal'dan soracağım. 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmına geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Ankara Milletvekili Erol Ağagü'in (6/1066, 6/1068) numaralı sözlü sorulartnı geri aldığı
na ilişkin önergesi (4/268) 

BAŞKAN — Sunuşlarda iki sözlü sorunun geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

22.1.1991 tarih ve 71 inci Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan (6/1066) ve 
(6/1068) nolu sözlü sorularımı geri alıyorum. 

Bilgilerinizi diler, saygılarımı sunarım. 23.1.1991 
ErolAğagil 

Ankara 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 

2. — 3694 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin, Zararlarmtn Önlenmesine Dair Kanunun bir 
defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1521) 

BAŞKAN — 9.1.1991 tarihli 3694 numaralı ve 10.1.1991 tarihli 3695 numaralı kanunların, 
Anayasanın 89 uncu maddesine göre bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair, Cum
hurbaşkanlığının iki ayrı tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 11 Ocak 1991 tarih ve 2838-13585 sayılı yazınız. 
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen 9.1.1991 tarih ve 3694 sayılı "Tütün ve Tütün Ma

mullerinin Zararlarının önlenmesine Dair Kanun" incelenmiştir. 
Kişileri; tütün ve tütün mamullerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici 

reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak üzere, böyle 
bir Kanunun çıkarılması öngörülmüştür. 

Kanunla ilgili olarak, düzenlemede görülen bazı aksaklıklara değinmekte yarar görülmek
tedir. 

9 uncu maddeye göre, kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Buna karşılık, kanunun 8 inci maddesinde; idarî ve adlî para cezalarının tahsilinde ve ta

kibinde uygulanacak esas ve usullerin ve kullanılacak suç ve ceza tutanaklarının şekillerinin 
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ve kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usullerin, kanunun yayımından itibaren üç ay 
içinde içişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte gösterile
ceği ve bu şekilde belirlenecek tutanakların Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılacağı ve 
bundan sonra ilgili yerlere dağıtılacağı hükme bağlanmıştır. 

Kanunda yer alan bu iki hüküm bir arada değerlendirildiğinde, ortaya şu uygulama çıka
caktır. 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren, idarî ve adlî para cezalarının uygulanmasına başla
nacaktır. örneğin, tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, bu yasağa 
aykırı hareket edenlere, idarî nitelikte, onbin lira para cezası, reklam yasağına uymayanlara 
da iki milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilecektir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği ilk aylarda yönetmelik çıkarılmamış olacağından para cezala
rının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller belirlenmemiş olacak, belki bundan 
da önemlisi kullanılacak suç ve ceza tutanakları mevcut olmayacaktır. 

Buna rağmen, bu kanunun uygulanmasında görevli ve sorumlu tutulan kolluk kuvvetleri, 
trafik ve belediye zabıtası ne şekilde hareket edeceğini bilmeyecektir. Bu konuya ilişkin kanun
da bir düzenleme bulunmaması ve düzenleme ile ilgili yönetmeliğin henüz çıkmamış olması, 
uygulamada çeşitli sakıncalar yaratacaktır. Başka bir ifade ile, uygulamaya geçiş için, geçiş dö
nemi ihtiyacı benimsenmemiştir. 

Her ne kadar, kanunun geçici 1 inci maddesinde altı aylık, geçici 2 nci maddesinde de 
bir aylık bir süre tanınmış ise de; birincisi, Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün 
mamulleri paketlerinin üzerine "sağlığa zararlıdır" ibaresinin yazılması, diğeri, sigara içmeye 
ilişkin yer tahsisi, reklam panolarının kaldırılması ve bu konuda asılacak yazılara ilişkindir. 
Kanunda hepsi de uygulamayla ilgili olmak üzere bir, üç ve altı ay gibi değişik süreler tanın
mıştır. Bu çeşitli sürelerin de uygulamada bazı karışıklılara neden olabileceği düşünülmekte
dir. 

Kanunun geçici 2 nci maddesinde kabul edilen bir aylık süre, aşağıdaki nedenlerle çok 
yetersiz bir süre olarak görülmektedir; 

Zira bir aylık süre içinde: 
Sağlık, eğitim -öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor salonlarında ve toplu 

taşımacılık yapılan her türlü nakil ve vasıtalarının bekleme mahallerinde, tütün ve tütün ma
mullerinin içilebilmesi için ayrı yerler tahsis edilecek, 

Tütün ve tütün mamullerinin isim, marka veya alametler kullanılarak her ne suretle olur
sa olsun yasaklanan reklam panolarının kaldırılması yoluna gidilecek, 

Tütün ve tütün mamulleri içilmesinin yasaklandığı yerlerde, buna dair uyarıların asgarî 
on santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilecek yerlere asılması ve yazılması ta
mamlanacaktır. 

Kabul etmek gerekir ki, mevsim şartları da dikkate alındığında bir ay içinde tüm bu işlem
leri yerine getirmek mümkün görünmemektedir. 

Bugün için, çoğu bakkal, süpermarket, kuruyemiş dükkânlarının vitrinleri sigara reklam 
panoları ile yapılmıştır. Buraların bütünü ile sökülüp, yeni vitrinlerin yapılması, oldukça uzun 
bir süre alacaktır. 

Kaldı ki, dünyanın her yerinde yasal bir ürün olan sigaranın reklam ve tanıtma faaliyetleri 
aynı şekilde anlaşmalara göre yürütülmektedir. Bu anlaşmaların tümünün bir aylık süre içine 
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giremeyeceği, bu nedenle anlaşmazlıkların ekonomik ve malî alanlara da yansıyabileceği de
ğerlendirilmektedir. Bütün bu nedenler dikkate alındığından Fransa'da geçen aralık ayında kabul 
edilen tütün mamullerinin reklamlarını düzenleyen Kanun 1993 yılı başında yürürlüğe girecek
tir. Tanınacak sürenin tek bir tarihe bağlanması ve bu sürenin uygulamayı mümkün kılan, ko
laylaştıran, anlaşmazlık alanlarının oluşmasını önleyen ve kullananlara ilaveten, eken-üreten 
ve satan kimseler gibi, geçimini buna bağlayanları dikkate alarak tedrici bir geçişi öngören tek 
bir süre olması gereğine inanılmaktadır. 

önemli olan, insanların sağlığının korunması olduğuna göre, yasaklara aykırı hareket eden
lere derhal cezaî müeyyide uygulamak yerine, önce onları ikaz ve uyarma yoluna gitmek ve 
gerekli kolaylıklarla sağlamak, sonra yasakları uygulamak en doğru yol olarak görülmektedir. 
Kabul etmek gerekir ki, diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemiz insanları arasında da tütün kul
lanmanın yaygın olduğu bir gerçektir. Hal böyle iken, bilhassa tütün ve tütün mamullerinin 
içilmesinin yasaklandığı yerlerde, herhangi bir uyarıya gidilmeden, ceza müeyyidelerinin uy
gulanması, vatandaşlarımızla kolluk ve zabıta kuvvetlerini karşı karşıya getirecek ve her gün 
tatsız olayların çıkmasına neden olacaktır. 

Kanun düzenlemesinde görülen önemli bir yanlışlık da, S inci maddenin son fıkrasında 
yer alan ve yargı yetkisine giren suçlarla ilgili suç tutanaklarının doğrudan sulh ceza mahke
melerine gönderilmesine ilişkin hükümdür. 

Mahkemelerin işini azaltmak, vatandaşların mahkemelere gidip gelmesini ve zaman kay
bını önlemek ve en önemlisi, para cezaları ile bir aya kadar hapis cezalarına ilişkin suçları işle
yenlerin sabıkalı duruma düşmemeleri için Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi ile bir 
ön ödeme müessesesi getirilmiştir. Bu tür bir suç işleyen kişilerin tutanakları, Cumhuriyet sav
cılıklarına gönderilmekte ve savcılığın ödeme emrini tebliği üzerine, ilgili, on gün içinde ceza
sının karşılığı parayı Hazine veznesine yatırdığı takdirde kamu davası açılmamaktadır. 

Kanunda yer alan bütün suçlar para cezasıdır. Genelde, Türk Ceza Kanununun 119 uncu 
maddesinin kapsamına girmektedir. Başka bir ifade ile, ön ödemeye tabidir. Bu genel kaidenin 
dışına çıkmanın haklı bir nedeni belirtilmemiştir. Kabul edilen bu yol, esasen çok yüklü olan, 
sulh ceza mahkemelerinin iş yükünü büyük oranda artıracaktır. 

Bu şekilde düzenlemede görülen aksaklıkları, Yüce Meclisin takdirlerine sunduktan son
ra, kanunun bütünü üzerindeki görüşlerimi de kısaca arz etmek istiyorum. 

Tütün ve tütün mamullerinin kullanılmasının insan sağlığına zararlı olduğu kuşkusuzdur. 
Bunun aksine bir düşünceyi ileri sürmek mümkün değildir, önemli olan bu zararın önlenme 
yolu ve yöntemidir. Reklam yasağı hiçbir ülkede tek başına etkili olmamıştır. Kaldı ki, kanun 
bütünü ile kişilerin özgürce seçme hakkını ellerinden almaktadır, isviçre Hükümeti Ekim 1990 
tarihinde sigara reklamlarının topyekûn yasaklanmasını öngören girişimlere, "serbest piyasa 
ekonomisine aykırı olduğu ve kişilerin özgürce seçme hakkını ortadan kaldırdığı" gerekçesiyle 
karşı çıkmıştır. 

3 Aralık 1990 tarihinde Ortak Pazar Sağlık Bakanlarının yaptığı toplantıda, sigara rek
lamlarına yasak getiren taslak, büyük bir oy çoğunluğu ile geri alınmıştır. 

Mühim olan, bu konuda insanların özgürce karar vermesi ve bu kararını özenti ile değil, 
bilinçli olarak verebilmesidir. Her konuda olduğu gibi, bu konu da önce bir eğitim ihtiyacını 
ve sürecini gerektirmektedir. Böylece, insanların verecekleri kararlara yardımcı olmak, sonuçta 
aldıkları karara saygı duymak asıl hedef olmalıdır. Çok eski tarihlerden itibaren çeşitli ülkeler
de konulan içki yasakları ve sonuçları bilinmektedir. 
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Pek çok ülkede yapılan araştırmada, yukarıda da arz ve izah edildiği üzere, reklam yasağı 
olan ülkelerde sigara tüketimi, reklam yasağı bulunmayan ülkelere göre, özellikle gençlerde beş 
misli bir artış göstermektedif. Sigara üzerinde bu şekilde durulurken, sağlığa daha fazla etki 
yapan alkol konusunda benzer bir uygulamaya gidilmemiş, bu tür girişimler Avrupa Konseyin
de reddedilmiştir. 

Kanunda, gümrüksüz satış mağazalarından alınan ve yurt dışıdan yolcu beraberinde geti
rilen sigaralara ve yurda girişi serbest olan çeşitli yabancı dergi, gazete v.s. yayınlardaki rek
lamlar ile ilgili işlem ve ayrıcalıklar yeralmadığtndan, bu konudaki boşlukların da yeni anlaş
mazlık konuları olabileceği düşünülmektedir. 

Tüm bu durum nazara alınarak, 9.1.1991 tarih ve 3694 sayılı Tütün ve Tütün Mamulleri
nin Zararlarının önlenmesine Dair Kanun, bir defa daha görüşülmek üzere, Anayasanın 89 
uncu maddesi gereğince iade edilmiştir. 

Arz olunur. 
Turgut Özal 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — 3695 sayüt, 1918 Saytlı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanunun bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/3522) 

BAŞKAN — Şimdi, iade ile ilgili diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) 27.5.1988 tarih ve 681-03098 sayılı yazınız. 
b) 7.6,1988 tarih ve 39.18/A.2.88.337 sayılı yazınız. 
c) 11.1.1991 tarih ve 1014-04752 sayılı yazınız. 

tlgideki (c) yazınıza ekli olarak gönderilen 10.1.1991 tarih ve 3695 sayılı "1918 Sayılı Ka
çakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" 
incelenmiştir. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 7.1.1932 tarihinde kabul edilmiş ve 
daha sonra Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

1918 sayılı Kanunun gerekçesi incelendiğinde, böyle bir kanunun çıkarılmasının İki amacı 
olduğu açıklanmıştır. 

Bunlardan birincisi, kaçakçılığa saik olan hal ve sebeplere karşı ittihazı lazım gelen maia-
lar koymak, diğeri ise, kaçakçılık yapmakta olanların bir kere daha yapmamaları için bunun 
teminine kifayet edecek tedbirleri almaktır. 

Bu anlayış içinde çıkarılan kanunda, kaçakçılık suçunun kapsamı genişletilmiş ve bu suç
lara klasik ceza hukuku görüşü içinde çok ağır cezalar getirilmiştir. 

1918 sayılı Kânun, 59 yıldan beri yürürlüktedir. Düzenlemeler, değişen ekonomik suç kav
ramı ve bu suçların özellikleri dtüşünûtmeden yapılmıştır. 

Sanayi devrimleri ile birlikte kentlere göç olgusu, insanların yeni yerleşim yerlerindeki ya
bancılaşması, uyumsuzluk, kopukluk, aile çözülmesi, kültür çatışmaları, suçluluğu olumsuz 
yönde etkilerken, uygarlıkla birlikte yeni bir suç türü olarak ekonomik suç oluşmuştur. 
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Bu yüzden, çağdaş devletler, suç politikalarını düzenlerken, klasik ceza hukuku yanında, 
ekonomik suçluluğa büyük önem ve yer ayırmışlardır. 

Ekonomik ilişkiler için zorunlu olan güvenin kötüye kullanılması, bu konudaki toplum
sal uzlaşmanın çiğnenmesi, ekonomik suçu yaratmıştır. Ekonomik suçluluk ya da (ticarî-sınaî) 
suçluluğu, tüm ticaret-iş ve sanayi ile ilgili suçları kapsamaktadır. 

Gerçekten, Avrupa Konseyi de bu geniş tanımı benimsemiş; kartel oluşturma çok uluslu 
ortaklıklar, bilgisayar, para, döviz, banka, maliye, gümrükle ilgili suçları bu kavram içine al
mıştır. 

Bu. suçların özelliklerini şu şekilde özetlemek mümkündür: 
Bu suçlarda amaç, çıkar sağlamaktır. Bu para, kazanç vs. olabileceği gibi, bunların kaybı

nı önlemek için de işlenebilir. O yüzden, genellikle uzlaşma, mesleksel ve ekonomik etkinliğin 
yürütülmesi sırasında işlenirler. 

Bu suçlar, fizikî baskıya başvurulmadan işlenmektedir. Suç işleme biçimleri, yer ve zama
na göre değişebilmektedir. 

Suç, çoğu kez işletme, ticaret, endüstri biriminin teknikleri kötüye kullanarak işlenmekte
dir. 

Bu suçların mağduru yalnızca devlet ve kamu kesimi olmayıp, bazen failin ortakları, ra
kipleri, ya da üçüncü kişiler olmaktadır. 

Suç karşısında toplumun tepkisini düzenlemek diye tanımlanabilecek olan suç politikası
nı belirlerken, ekonomik suçun yapısı ve özellikleri gözetilmektedir. 

Her devlet, çağdaş toplumun temelini oluşturan ticarî, sınaî ve tarımsal gelişimine mani 
olan etkenlerle savaşmak zorundadır. 

öğretide, bu savaşın kapsamını düzenleyen hukuka "Ekonomik ceza hukuku" adı veril
mektedir. 

özgürlükçü rejimlerde devlet, yalnızca sözleşme, ticaret ve sanayi özgürlüğünün ve özel 
girişimcinin yaratıcı gücünü korumak için, ekonomik etkinliklere el atmaktadır. 

Bu toplumlarda ekonomik ceza hukuku, koruyucu ceza hukuku olmak zorundadır. 
O yüzden, böyle bir toplumda korunan menfaat, ekonomik etkinliğin özgürce sürmesidir. 
Ekonomik ceza hukuku, yapay niteliktedir, tnsan duygularını yaralayan adam öldürmek, 

ırza geçmek, hırsızlık gibi suçlarla bir tutulması mümkün değildir. 
Ekonomik ceza hukuku, değişken ve geçicidir. 
Devlet, ekonomik olguların değişkenliğini gözeterek, bugün zararlı bulup yasakladığı bir 

eylemi, daha sonra yararlı bulup izin verebilir. 
Ekonomik ceza hukuku, koruyucu niteliktedir, özellikle olağanüstü dönemlerde ağır yap

tırımları içermesine rağmen, zaman süresi içinde bu cezalar azaltılmakta veya tümü değiştiril
mektedir. 

Ekonomik ceza hukukunda, ceza yasaları işlevlerini büyük ölçüde yitirmişlerdir. Gerçek
ten, bu hukukun kaynağını yasalardan çok, kararnameler oluşturmaktadır. 

Ekonomik ceza hukukunda cezalandırma eylemleri ve cezalandırma biçimleri de özellik
ler taşımaktadır. 

Ekonomik ceza hukukunda, yaptırım seçerken (ödetici) yol benimsenmektedir. 
t Ekonomik suçlara cezaî yaptırım, son çare olarak düşünülmektedir. 

Gerçekten, ekonomik suçlarda şiddetli cezalar çok defa geri tepmekte, yargılamanın ya
vaşlamasına neden olmaktadır. 
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Suç ile ceza arasında uyum sağlanmaması, hâkimlerin suçluları kurtarma yollarını zorla
masına neden olmakta veya yasama meclislerinin af kanunları çıkarması yolunu işler tutmak
tadır. 

Tüm bu durum nazara alınarak, Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik yapısına ters düşen 
ve ekonomik gelişmesini engelleyen mevzuatın, vakit geçirilmeden gözden geçirilmesi gerek
mektedir. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun da bunların başında gelmekte
dir. 

özetlemek gerekirse, ekonomik suç olarak kabul edilen eylemlere karşı hapis cezası yeri
ne, bu tür suçların oluşmasını önleyici ve suç oluşması halinde de yaptırım seçerken ödetici 
bir yolun benimsenmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. 

Bu düşüncelerle, 10.1.1991 tarih ve 369S sayılı 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Anayasanın 89 uncu maddesi 
gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz olunur. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4, — TBMMBaşkanının Hindistan Parlamentosu Başkanının davetlisi olarak Hindistan'a yapa
cağı resmî ziyarete katılacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1523) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Hindistan Parlamento Başkanının, Başkanlığımda bir Parlamento heyetimizi Hindistan'a 
vaki davetine icabet edilmesi, Genel Kurulun 10.10.1989 tarihli 14 üncü Birleşiminde kararlaş
tırılmıştı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince, heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarının göster
diği adayların adları Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

1. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Erol Güngör 

İzmir Milletvekili 
M. Ali Doğuşlu 

Bingöl Milletvekili 

Vedat Altun 
Kars Milletvekili 

Vefa Tanır 
Konya Milletvekili 

Yasin Bozkurt 
Kars Milletvekili 

Ertuğrul özdemir 
Ordu Milletvekili 

Osman Doğan 
Şanlıurfa Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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C) ÖNERİLER 

a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 

1. — 15.1.1991 ve 17.1.1991 tarihli Birleşimlerde alınan kararların yürürlükten kaldtrdmastna 
ve Körfez krizi nedeniyle içinde bulunduğumuz şartlarda ortaya çıkabilecek gelişmeler karsısında ve bu 
konuya münhasır olmak üzere TBMM Genel Kurulunun toplantı gün ve saatinden önce hemen toplan
ması için gerekli çağrının TBMM Başkanlığınca yapümasma ilişkin ANAP Grubu önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına 
göre verilmiş önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 24.1.1991 Perşembe günü yaptığı toplantıda; siyasî parti grupları ara
sında görüş birliği sağlanamadığından aşağıdaki önerilerimizin İçtüzüğün 19 uncu maddesi
nin son fıkrası uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Onural Şeref Bozkurt 

ANAP Grup Başkanvekili 

öneriler: 
1. 79 ve 80 numaralı Danışma Kurulu önerileri üzerine Genel Kurulun 15.1.1991 ve 17.1.1991 

tarihli birleşimlerinde alınan kararların yürürlükten kaldırılması önerilmiştir. 
2. Körfez krizi nedeniyle içinde bulunduğumuz şartlarda ortaya çıkabilecek gelişmeler 

karşısında, bu konuya münhasır olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
toplantı gün ve saatinden önce hemen toplanması için gerekli çağrının, Hükümetin bu yoldaki 
talebi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca yapılması hususu önerilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, öneri aleyhinde iki söz talebi vardır; birincisi Sa
yın Mustafa Çorapçıoğlu, ikincisi Sayın Fehmi Güneş. 

Aleyhte Sayın Çorapçıoğlu; buyurun. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygılarımla selamlıyorum. 
Hepinizin malumları olduğu üzere, insanlık, son derece dramatik günler yaşamaktadır. 

Bir insan öldürmenin yasak olduğunu Allah'ın emri olarak tebliğ eden kitabî peygamberlerin 
doğumundan yüzlerce, hatta binlerce yıl geçmiş olmasına; Birleşmiş Milletler Teşkilatının mil
letlerarası barışı sağlamak maksadıyla kurulmasından bu yana 45 yıl geçmesine; İnsan Hakla
rı Evrensel Beyannamesinin kabulünün 42 nci yılını idrak etmemize rağmen, insanlık, hâlâ, 
milletlerarası meselelerinde, ölümü bir çare olarak aramaktan maalesef kurtulamamıştır. Bu 
bakımdan, dünyanın neresinde olursa olsun, üzüntümüz bu konularda fevkalade büyük oldu
ğu gibi, bölgemizi alakadar etmesi ve kıyısından köşesinden de Türkiyemizin dahil olmuş bu
lunması, bizleri son derece hassas ve müteyakkız yapmaya yöneltmiştir. 

Esasen, Yüce Meclisimiz de bu yöndeki kanaatini geçen hafta iki defa ittihaz etmiş bulun
duğu 79 ve 80 sayılı Kararlarında açıkça belirtmiştir. O kararların birinde, Hükümetin, her
hangi bir hal vukuunda Meclisi acilen toplama çağrısına cevap ve imkân verebilmek için, top
lanma ve gün ve saatleri ile bağlı olmaksızın, Meclis Başkanlığına yetki veriyorduk. 
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80 numaralı Kararda ise, yine grupların ittifakı ile, Meclisin, fevkalade günlerin devam 
etmesi dolayısıyla, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri de toplanmasını öngörüyor
duk. 80 numaralı Karar, ikinci karardır; yani, Yüce Meclisin, normal mesaisi dışındaki cuma, 
cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde de mesai yapmasını amir bulunan muhterem karan-
nızdır. 

Geçen hafta ortaya çıkan, Ortadoğu'daki Körfez krizinin sıcak bir harbe dönüşmesi ve 
fiilen, hatta bir yerde hukuken -bunun münakaşasına girmek istemiyorum- Türkiye'mizi şid
detle alakadar etmesine ve bu hallerin de devam etmesine rağmen, geçen haftadan bugüne ne 
oldu ki, bu kararı kaldırmak lüzumunu Anavatan Partisi Grup Başkanvekili değerli arkadaşı
mız talep etmek durumunda kalmıştır? Ortadoğu'da harp mi bitti? Yoksa bize, evvelce "po
tansiyel tehlike" denilen, bugün artık burnumuzun ucunda bir tehlike olduğu söylenen Sad-
dam mı devrildi? Yoksa, kendilerinin büyük teknolojik imkânlan ve evvelce yaptıkları ekono
mik yardımlarla Batı'nın gelişmiş teknolojik ülkelerinin yarattıkları leviathan, dev, milletlera
rası güçle ezildi, bitti de, Türkiye tehlikeden mi kurtuldu? Böyle bir iddia varsa, geliniz, bura
da açıkça söyleyiniz. Geçen haftaki durumdan tamamen, yüzde yüz değişik bir durum hâsıl 
olmuştur, o itibarla, biz, bu yetkilerin, yani Meclisin yetkisinin cuma, cumartesi, pazar, pazar
tesi günlerinde de devam etmesine muhalifiz, buna lüzum kalmadı, deyiniz biz de ona göre 
vaziyeti mütalaa edelim. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa daha burada tekrar etmek lüzumunu hissediyorum: Sıcak 
harbin Ortadoğu'da çıkmaması, çıkan bu savaşa Türkiye'nin katılmaması için, muhtelif parti
ler, muhtelif milletvekili arkadaşlarımız değerli görüşlerini bu kürsüden ifade etmişlerdir. Bundan 
murat, bu savaşa ucundan mucundan Türkiye'yi bulaştırmamak idi; ama,bir emrihak gibi -
hâşa- gelmiş kapımıza dayanmıştır. O itibarla, bütün partilerden, millî birlik ve beraberlik isti
yorsunuz; doğrudur bir yerde. 

Nitekim, sabahleyin basına tevdi edilen Doğru Yol Partisi Genel tdare Kurulunun bildiri
sinde bakınız ne deniliyor, müsaadenizle onu okumak ihtiyacındayım: "Birlik ve bütünlüğü
müze yönelik her hareketin karşısında, yöneticilerin o ana kadarki doğruluğu ve yanlışlığına, 
haklı ve haksızlığına daha sonra bakılmak üzere, bir millî birlik ve bütünlük bulacağından kimse 
şüphe etmemelidir.1' 

Şu hale göre, burada açıkça ifade etmekten ancak gurur duyarım: Devletimizin birlik ve 
bütünlüğüne, ülkesiyle ve milletiyle devletimizin haysiyetine, milletimizin gururuna vaki ola
cak bir tecavüz, nereden gelirse gelsin, hepiniz gibi, Doğru Yol Partilileri de karşısında bula
caktır. (Alkışlar) 

Bu hissiyatımızı ifade ederken aynı bildiride arkadan hemen diyoruz ki "Ancak, bu, bi
zim millî birlik ve beraberliğe iştirakimiz, her hali ile samimiyetle iştirakimiz, yöneticilerimizi 
yanlış hesaplara sokmamalıdır. Bu millî birlik ve beraberlik hâsıl oldu, bu var diye, Türkiye'
nin bu savaşın en ağır yükünü çekmesine, halkımızın -elbette ki, savaşlar kan ve gözyaşından 
başka bir şey getirmiyor; başlangıçta görüyorsunuz- buna en ağır şekilde maruz kalmasına en
gel olacak tedbirler hakkındaki kanaatlerimizi, fikirlerimizi, beyanlarımızı yapmaya devam ede
ceğiz." 

Değerli arkadaşlarım, geliniz buna -bütün partiler bakımından- izin veriniz. İzin veriniz 
diyorum; çünkü, bu takrir, sonunda, sadece Anavatan Partili değerli arkadaşlarımın oylarıyla 
ret veya kabul edilecektir. 
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İnsanlık tarihinde kuyruklu yıldızın parladığı anlar çok enderdir. Bir kaostur gidiyor Or
tadoğu'da, nereye kadar bulaşacağı da malum değildir. Geliniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
bu karanlık kaosun içinde, insanî değerlerin hiçe sayıldığı, kan ve gözyaşının yağmur gibi yağ
dığı bu Ortadoğu sahnesinde bir kuyruklu yıldız gibi parlayacak bu kararı, önergenin hilafına 
rey vermek suretiyle alsın ve Yüce Meclisimizi toplu tutarak, milletimizin kendi hakkında hü
küm verme ve bunun için bilgi edinme imkânlarından mahrum etmesin. 

Kültür Bakanımız bütçe konuşmasında bakınız ne diyor: "İnsanın yöneldiği büyük yöne
limlerden bir tanesi de bilgi edinmedir. Onun için, bu çağ, artık, bilgi çağıdır. Hatta, o kadar 
bilgi çağıdır ki -Amerika'yı misal vererek konuştu; zabıtlara geçti- bu bilgi çağının başlamasın
dan sonra, devletlerin ve milletlerin sarf ettikleri, yaptıkları harcamaların nevi bile değişti; gü
zel sanatlara yönelik harcamalar, spora vaki harcamalardan daha fazla olmaya başladı. Bu, 
sevindirici bir haldir." 

Geliniz, Sayın Namık Kemal Zeybek'in ifadeleriyle, bilgi çağının başlangıcını ilan etmiş 
bulunan bir parti olarak, halkın bilgi edinmesine lütfen engel olmayınız. İnanınız ki, bu öneri
nin reddi, bunu imza etmiş bulunan değerli arkadaşımız Onural Şeref Bozkurt'un şerefine ha
lel getirmeyecek ve de Anavatan Grubunun bu konuda hassasiyetini, kapalı değil, daha da açı
ğa çıkaracak bir jest olacaktır. 

Usulî bir mesele hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. O itibarla, sizlerden, vekili 
olduğumuz, mümessili olduğumuz memleketimizin ve milletimizin bilgi edinmesine imkân ver
mek, her halükârda, Yüce Meclisin iradesi dahilinde bunu göstermek ve tarihe karşı bunu böy
lece tescil ettirmek için bu önergeye ret oyu vermenizi istirham ediyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 
Aleyhte ikinci söz, Sayın Hasan Fehmi Güneş'in. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi 

Grubu yöneticilerinin getirdikleri öneri, Körfez krizi nedeniyle Meclisimizin gelişmeler hak
kında sürekli bilgi edinmesini sağlayan daha önceki uygulamanın kaldırılması, normal uygu
lamaya geçilmesi yönündedir. Yani, bir anlamda, "Artık, Genel Kurulun cuma, cumartesi, pa
zar, pazartesi günleri toplanmasına gerek yoktur; Körfez krizi nedeniyle Hükümetin bilgi ver
mesi için Meclisi toplantı halinde tutmanın gereği yoktur; normal düzene geçelim; haftada üç 
gün ve belli saatlerde toplanmayı sürdürelim, olağanüstü bir durumun gereği kalmamıştır" den
mek istiyor. 

Bir kere, bu öneriye, bu açıdan baktığımızda haklılık veremiyoruz. Bu kararın alındığı 
16.1.1991 tarihinden sonraki gelişmeler, durumda bir iyileşme sağlamamıştır; Körfez krizinden 
doğan duyarlılık, bugün daha az değildir. Savaş konusundaki gelişmeler bugün daha az tedir
gin edici değildir. "Yani, bu konuda, artık, Hükümetten sık sık bilgi istemek ihtiyacı kalmaya
cak bir rahatlığa ulaştık. O nedenle, Parlamentonun toplantı halinde olmasına gerek yoktur" 
diyecek bir rahatlık içine ulaştığımızı sanmıyoruz. 

Bugün, 16.1.1991 gününe göre daha tedirgin durumdayız; savaş olasılığı yahut Körfezdeki 
gelişmeler daha yoğunluk kazanmıştır, daha boyutlanmıştır, daha çok bilgiye ihtiyacımız var
dır, daha sık bilgi almak ihtiyacı içindeyiz. 
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Tabiî, şöyle bakılabilir: "Bu kararı aldık da ne oldu? Hükümet geldi de bilgi mi verdi Mec
lise? Zaten, gelmiyordu; karara rağmen gelmiyor olmasın; karar olmadığı için gelmiyor olsun" 
diyorsanız, biz, ona razı değiliz. Bir kere Sayın Dışişleri Bakanımız geldi, onun dışında, bilgi 
verme ihtiyacı hissetmedi Hükümet. 

Değerli arkadaşlar, "Savaşla ilgili gelişmeler, Meclisin sürekli bu konuyu izlemesini 
gerektirmiyor" görüşüne bizi inandırırsanız, böyle bir karara olumlu bakabiliriz; ama, değil... 
Bugün öğle üzeri bir haber aldık ki, Adana'da... 

MEHMET PERÇÎN (Adana) — Diyarbakır'da... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Diyarbakır'da. 
Teşekkür ederim. Arada bir yardım ettiğin de oluyor, her zaman engellemiyorsun! 
MEHMET PERÇÎN (Adana)— Hep Adana'ya.atıyorsun. 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (Devamla) — Hep engellemiyor, arada bir de yardım ediyor! 
Diyarbakır'da iki Patriot füzesi havalanmış gitmiş. Bununla birisi atari mi oynuyor!.. Ya

ni, havalanmış, "Aman, nereye gidiyor?" diye, zor yetişip, mala, davara zarar vermesin diye, 
havada imha etmişler. Ondan evvel, bir tanesi, gene öyle fırladı gitti; onun niye gittiğini, ne 
oluyor bizim füzelere kimse anlayamadı. Arada bir, yanlışlıkla, siren çalınıyor, Adana telaş 
içinde kalıyor; sayın bakan geliyor, "Bir anlamda iyi oldu; millet acaba uyuyor mu uymuyor 
mu diye tatbikat yapmış olduk" diyor. 

Şaka değil, savaş bu... 
NEVZAT DURUKAN (Bolu) — Birkısım milletvekili de TRT'ye gitti. 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (Devamla) — Efendim, tncirlik'e gelen yabancı uçaklar döke

rek geziyorlar Adana civarında, oraya bir bomba düşürüyor, buraya bir benzin tankı düşürü
yor ve biz diyoruz ki, "Her şey normale döndü." 

Biter bu füzeler böyle. O giden bir füze de, galiba, -ben bu o işi çok iyi bilmiyorum, bilen 
arkadaşlarıma sordum- bizim paramızla 4,5 milyar Türk Liralık bir oyuncakmış. Bugün boşa 
giden 2 tanesi 9 milyar ediyor. Ondan önce bir tane daha elimizden böyle kaçtı gitti, bir 4,5'da 
ona koyun... Dikkat edin, yani kim oynuyorsa bunlarla!., 

Şunu söylemek istiyorum: Tabiî, işi bu duruma düşürmemeliyim. Yani, ciddî bir durumla 
karşı karşıyayız herhalde. O Patriotİar falan durup dururken fırlayıp gitmiyor. Onun için, bilgi 
alma ihtiyacımız, savaşla ilgili gelişmeleri takip etme ihtiyacımız, bugün, dünkünden fazla. Öyle 
görünüyor ki, yarın, bugünden daha fazla olacak. 

"Hergün toplanmayalım, her gün toplanıp dağılmamızın da görüntüsü iyi olmuyor" gö
rüşüne ben katılıyorum. Şöyle bir öneri getirdim Danışma Kurulunda: Çok önemli gelişmeler 
karşısında, Hükümetin ya da grupların talebi üzerine toplanalım. (ANAP sıralarından "Cum
hurbaşkanının çağrısı üzerine" sesleri) 

Siz, elinizden gelse her yetkiyi Cumhurbaşkanına vereceksiniz de, biz o işe razı değiliz. 
Biz, milletin bize verdiği yetkileri, kıskançlıkla sonuna kadar bizzat kullanırız. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Siz, zaten, verdiniz bütün yetkilerinizi, ona kullandırıyorsunuz; şimdi de, Meclisi kapatıp, 
ona kullandırmak istiyorsunuz. Meclisi, grupların (ANAP sıralarından gürültüler) 

Lüzumsuz laf atıp beni söyletmeyin; yanlış yapıyorsunuz. Bunlar doğru değil, yanlış yapı
yorsunuz. Bu Meclis, yetkilerini kendi kullanacak. Cumhurbaşkanına devredin yetkilerinizi gidin 
sömestr tatiline... Niye bekliyorsunuz?... Bu mu parlamenterlik yapmak? 
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Zaten, öyle görünüyor ki, Sayın özal birkaç gündür, buradaki çalışma yerinde sizlerle sık 
sık görüşüyor; önümüzdeki günlerde, muhtemelen, burada savaşla ilgili başka yetkiler isteme
ye geleceksiniz. TRT olayını çok sıcak tutmanız da, kendi aranızdaki ihtilafı gidermek içindir. 
(ANAP sıralarından "Ne alakası var?" sesleri, gürültüler) Onu da, o sıkıntınızı da anlıyorum; 
ama, o sökmez. Bantın tamamını seyrederseniz, siz de mahcup olacaksınız o söyledikleriniz
den. 

Gelelim sadede. 
Değerli arkadaşlarım, Körfez krizi ile ilgili, savaşla ilgili duyarlılığımız artarak devam et

mektedir. O nedenle, Parlamentonun, bu konuda bilgi alacak, karar verecek durumda olması 
esastır. Bunu, bu kararı değiştirerek de bir sisteme bağlayabiliriz; ama, 80 ve 79 sayılı Kararları 
kaldırırsak, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Körfez krizi konusunda devre dışına çıkar
mak olur. Bunu kabul etmiyoruz. Ancak, arkadaşlarımız bir başka formül bulurlarsa, Parla
mentoyu toplayacak, örneğin; -benim de katıldığım bir öneridir- Hükümetin ya da gruplardan 
birinin talebiyle, Meclisin Sayın Başkanının, Meclisi toplayabileceği yetkiyi kullanacak bir for
müle bağlayarak kabul edebiliriz; ama, bütünüyle devre dışına çıkarmak yanlıştır. Milletin ve
killeri olarak bu gelişmeleri izlemeye biz mecburuz. Asıl görevimizdir ve burada çalışmak zo
rundayız. 

Bu nedenle, öneriyi doğru bulmuyorum. Değerli ANAP'lı arkadaşlarım, lütfen siz de in
celeyiniz öneriyi. Bunu kabul ettiğimizde, şunu kabul edeceğiz: Ne gelişme olursa olsun, biz, 
Mecliste Hükümetten bilgi istemeyeceğiz, Hükümet gelip bize bilgi vermeyecek, salı, çarşam
ba, perşembe günlerinin dışında, Savaş da üç gün olmuyor ki. Onu böyle bir takvime bağla
mamız mümkün değil. Diğer günlerdeki gelişmeleri izlemek imkânımız olmayacak. Ondan vaz
geçiyoruz demektir. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi Grubunun değerli milletvekilleri, bu yanlıştır, tyi 
incelemenizi diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
öneri üzerinde aleyhte konuşmalar bitmiştir. 
önerinin lehinde konuşmak üzere, Sayın Bozkurt; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; biz, 

bugün Danışma Kurulunu topantıya çağırdık ve Danışma Kurulunda, daha evvelce Körfez Krizi 
münasebetiyle kabul edilip sonradan Yüce Meclisin de onayına sunulan 79 ve 80 sayılı Karar
ların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ettik. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Yani, kriz kalktı mı? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — izin verirseniz oraya da geleceğim. (Gürültüler) 
Bizim önerimiz Danışma Kurulunda görüşüldü; ancak, siyasî parti grupları arasında... 
Efendim, salondaki durum, görüşmemi arz etmeme manidir. 
BAŞKAN — Devam edin Lütfen Sayın Bozkurt. 
ALÎ ESER (Samsun) — Uludağ kapandı!.. 
BAŞKAN — Sayın Eser, lütfen... 
Devam edin efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Önerimiz, Danışma Kurulunda, siyasî parti 

gruplarının mutabakatı suretiyle bir sonuca bağlanamadı. Arkasından, biraz önce huzurda oku
nan Grubumuzun önerisini Yüce Meclise takdim etmek mecburiyeti hâsıl oldu. Bir spekülas
yona girmeden, biz, niçin bu önergeyi takdim ettik, amacımız ne idi, onu kısaca arz etmek 
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istiyorum; ancak, bu arza geçmeden önce, 79 ve 80 sayılı Kararların neyi ihtiva ettiğini de, Yü
ce Meclisin bilgisine kısaca bir kez daha arz etmekte fayda mülahaza ediyorum. 

79 sayılı Karar, Körfez krizi münasebetiyle gelişen hadiseler nedeniyle, olağanüstü bir ne
denle hâsıl olacak bir ihtiyaç karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin aniden toplantıya 
çağrılması gerektiğinde, bu konuda Meclis Başkanına bir yetki verilmesini mutazammındı ve 
bu, Meclis Genel Kurulunda böylece kabul edilerek mukarrer hale geldi. 

80 sayılı Karar, Danışma Kurulunun 16 Ocak tarihinde yaptığı bir toplantıda varılan mu
tabakat üzerine tesis edilip, sonradan Genel Kurulun onayına mazhar olmuş bir karardır. Bu 
karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, normal çalışma günleri dışında, cuma, 
cumartesi, pazar ve pazartesi günleri de toplantı yapmasını amir bir karardır. 

Değerli arkadaşlarım, 16.1.1991 tarihinde Danışma Kurulunda varılan mutabakat üzeri
ne, aşağı yukarı, Meclise sunulmak üzere mukarrer hale gelmiş olan bu karar, 17 Ocak tarihin
de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülüp onaylanmıştır. Aynı gün, Ana
yasanın 92 nci maddesi uyarınca, Hükümet, bazı yetkiler talep etmiş ve o yetkiler de, hatırla
yacağınız üzere, kabul edilerek 126 sayılı -yanlış hatırlamıyorsam- Kararla kararlaştırılmış du
rumdadır. 

Bu arz etmeye çalıştığım kararların alınmasına neden olan hadise, Hükümetin, fevkalade
den hâsıl olacak bir ihtiyaç karşısında Meclisten bir yetki istemesi gerekmesi halinde düşünül
müş ve o suretle huzura getirilmiş kararlardır. 126 sayılı Kararla, Hükümetin yetki konusunda
ki ihtiyacı giderilmiş bulunmaktadır. 

öte yandan, geçen hafta içerisinde, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü yapılan to-
pantılarda, benden evvel konuşan sayın SHP Grup Başkanvekilinin de ifade buyurduğu üzere, 
toplantılardan arzu edilecek derecede bir faydanın sağlanamayacağı da anlaşılmıştır. Bu iti
barla, fazlaca ya da arzu edildiği ölçüde bir faydayı temine müheyya olmayan bu uygulamanın 
gereksiz yere ısrarında fayda görülmemiştir ve bu amaçladır ki, 80 sayılı kararın kaldırılması 
düşünülmüş, 79 sayılı kararda da ufak bir değişiklik yapılmak suretiyle, ola ki gene fevkalâde
den bir ihtiyaç zuhur eder ve Hükümet bir yetki talebinde bulunmak ya da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kuruluna bir bilgi arz etmek ihtiyacında olursa, onu karşılamak üzere, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına, Hükümetin talebi üzerine, Genel Kurulu toplantıya 
çağırmak yetkisi verilmiş olacaktır. 

Bunun, Körfez krizinin içinde bulunduğumuz günde kaydettiği gelişmelerle tek bir müna
sebeti de bulunmamaktadır. Bu itibarla, arz ettiğim gibi, konu tamamen realist yaklaşımlarla 
ele alınıp, değerlendirildikten sonra tarafımızdan önerilmiş bir öneriyi ihtiva etmektedir. Yok
sa, "Efendim, Patriot füzesi, atari oyunu mudur?" veya "Yoksa, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde, Anavatan Partisi Grubu, bütün yetkilerini, falanca makamı, filanca makama bırakmak 
gibi bir niyete mi sahiptir?" gibi bir yaklaşıma girmeden, esasen, bu tür yaklaşımların huzuru
nuzdaki önergeyle hiçbir alakasının da bulunmadığını ifade ederek, sadece realist yaklaşımlar 
sonucu huzurunuza getirilmiş bir öneri olduğunu buradan arz etmek istiyorum. 

Arz etmek istediğim bir başka husus daha vardır: Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Ana
vatan Partisi Grubu, kendi yetkilerini hassasiyetle korumak, kullanmak konusunda, inanınız 
hiçbir gruptan daha aşağı bir yaklaşım içerisinde değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Anavatan Partisi Grubu, mesuliyetle hareket etmektedir ve bunun böyle olduğunu 
şimdiye kadar çeşitli kez ispat etmiştir; gerektiğinde bundan sonra da ispat edeceğini herkes 
iyice bilmeli ve hafızalarına nakşetmelidir. 
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Yüce Meclise saygılar sunuyor, önerimizin kabulü istikametinde oy kullanmanızı istirham 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — öneri üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Şimdi, önerileri teker teker okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 24.1.1991 Perşembe günü yaptığı toplantıda, siyasî parti grupları ara
sında görüş birliği sağlanamadığından, aşağıdaki önerilerimizin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi
nin son fıkrası uyarınca, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Onural Şeref Bozkurt 

ANAP Grup Başkanvekili 

öneriler: 
1. 79 ve 80 numaralı Danışma Kurulu önerileri üzerine, Genel Kurulun 15.1.1991 ve 

17.1.1991 tarihli birleşimlerinde alınan kararların yürürlükten kaldırılması önerilmiştir. 
BAŞKAN — 1 inci öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
2 nci öneriyi okutuyorum: 
öneri 2. — Körfez krizi nedeniyle, içinde bulunduğumuz şartlarda, ortaya çıkabilecek ge

lişmeler karşısında, bu konuya münhasır olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunun toplantı gün ve saatinden önce hemen toplanması için gerekli çağrının, Hükümetin 
bu yoldaki talebi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca yapılması hususu öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
VEFA TANIR (Konya) — Bu öneriyle, Meclis iradesi, Hükümete veriliyor. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hükümet kime verecek?.. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Başkan, ANAP'lılar şimdi rahatça seyahate gidebilir 

değil mi? 
ALİ ESER (Samsun) — Oturumun sonunda, bir önergeyle tatil kararı da alacak mıyız?!. 
BAŞKAN — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 

kısmına geçiyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Saydı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası üe 19.3.1969 Tarih ve 1136 Saydı 
Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sayısı: 409) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih 
ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
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Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam ede
ceğiz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar... 
VELİ AKSOY (tzmir) — Ne komisyon var, ne de Hükümet... 
BAŞKAN — Komisyon?.. Yok. 
Kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmiştir efendim. 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayüı Kanun Hükmünde 
Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayûı Devlet Planlama Teşküattnın Kurulması Hakkında Kanu
nun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 44 Sayûı Kanun Hükmünde Kararname; 
Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşki
latı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında 304 Sayûı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/106, 1/35, 
1/50, 1/343) (S. Sayısı: 503) (1) 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması 
Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 44 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler?.. 
SHP Grubu adına, Sayın Birgen Keleş, DYP Grubu adına Sayın Mahmut öztürk. 
Sayın Birgen Keleş; buyurun efendim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — ANAP'tan yok mu Sayın Başkan? , 
BAŞKAN — Şimdilik yok Sayın öztürk. 
SHP GRUBU ADINA BİRGEN KELEŞ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yasa Tasarısı konusunda, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Siz
leri, Grubum adına selamlıyor, saygılar sunuyorum. 

İncelemekte olduğumuz yasa tasarısının birinci özelliği, 1960'tan sonra, Türkiye'nin idari 
yapısında çok önemli bir yer tutan ve ülkenin kalkınmasını, ekonomik ve sosyal sorunlarının 
çözülmesini olumlu yönde etkileyen bir kuruluşa ilişkin olmasıdır. 

Yasa tasarısının ikinci özelliği ise, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma yetkisinin 
nasıl kısıtlandığını çarpıcı bir şekilde göstermesidir. 

1960 tarihli Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş Yasası, 1984 yılında, 223 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile köklü bir biçimde değiştirilmiştir. Aslında, daha önce, 1982 ve 1983 yıl
larında da getirilen bazı kanun hükmünde kararnamelerle değişiklikler yapılmıştır; ama, asıl 
değişiklik 1984 yılında yapılmıştır. 

(1) 503 S. Sayûı Basmayız tutanağa eklidir. 
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Anayasamızın 91 inci maddesine göre, söz konusu kanun hükmünde kararname, Meclise 
sunulduktan sonra, ivedilikle ve öncelikle Meclis komisyonlarında ve Genel Kurulunda ince
lenmesi gerektiği halde, bu işlem yapılmamış, 1987 yılında, Devlet Planlama Teşkilatının yapı
sı, bu kez de 304 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiş ve 1990 yılına kadar, 
söz konusu kanun hükmünde kararnamenin hükümleri yürürlükte kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, işçi hareketleri söz konusu olduğunda; yasalardan ve hukuk devleti
nin gereğinden bahseden tktidar, nedense, bütün bu yıllar boyunca, ne yasaları ne de hukuk 
devletinin gereğini hatırlamıştır ve Mecliste görüşmeden, kanun hükmünde kararnameleri, 1984 
yılından sonra yürürlükte tutmuştur. 

İncelediğimiz bu yasa tasarısı ile getirilen birinci ve en önemli değişiklik: Yüksek Planla
ma Kurulunun oluşumuyla ilgilidir. 1960 yılında çıkarılan Teşkilat Yasası ile teşkilatın müste
şarı ve müsteşarın hemen altında bulunan daire başkanları, Yüksek Planlama Kurulunun üye
si yapılmışlardır. Bu yetki, Devlet Planlama Teşkilatının en üst düzeyindeki bu bürokratların 
elinden, sonradan getirilen değişiklikle alınmıştır ve Devlet Planlama Teşkilatının, Yüksek Plan
lama Kurulundaki görevi, kurulun sekterya hizmetlerini görmeye indirgenmiştir. Bu, son dere
ce önemli ve planlama açısından da anlamlı bir değişikliktir. 

Bu yasa tasarısıyla getirilen ikinci önemli değişiklik, incelediğimiz yasa tasarısında "uzun 
vadeli plan" ifadesinin metinden çıkartılmasıdır. Diğer bir deyişle, açıklamalar ne olursa ol
sun, Türkiye, uzun vadeli plan yapmaktan artık resmen vazgeçmiş durumdadır. 

Sayın milletvekilleri, eğer bir ülkede çok önemli ekonomik ve sosyal sorunlar varsa, eğer 
bir ülkede, gerek kesimler, gerek bölgeler arasında büyük dengesizlikler oluşmuşsa bu denge
sizlikler artıyorsa, eğer bir ülkenin, Avrupa Topluluğu gibi, son derece gelişmiş, sanayileşmiş 
ülkelerden oluşan bir topluluğa tam üye olmak gibi bir amacı varsa, o zaman, o ülkede, kay
naklar çok etkin şekilde kullanılmalıdır. Beş yıllık dönemlere bakarak, hedefler belirlemek ve 
bu hedeflere ulaştıracak politikaları oluşturmak da kaynakların etkin bir şekilde kullanılması
nın önemli bir aracıdır. 

önemli hedefler söz konusu olduğunda ve bu bir zamanla da sınırlıysa, tek tek girişimci
lerin kendi başlarına ve sadece kendi firmaları açısından verecekleri kararların, bu amaca ül
keyi ulaştırması zordur. Nitekim, böyle olduğu içindir ki, bugün gelişmiş,'sanayileşmiş ülke
lerde de bürokratlar, hem mevcut durumun değerlendirilmesi hem de ileriye dönük hedefler 
saptanması ve buna ulaşacak politikaların oluşturulması için kullanılırlar. Avrupa Topluluğunda 
da bu böyledir ve Topluluk bu işlevi yapmak için, Topluluk Komisyonundan yararlanmakta
dır. örnek olarak size, 1993 başında tamamlanacak olan tekpazarı göstermek istiyorum. Tek-
pazar gibi bir amaca ulaşmak, Topluluk ülkelerinde bulunan firmaların, tek başlarına, kendi 
yararlarını gözeterek verecekleri kararlarla gerçekleştirilemez. Tek bir üyenin belli bir dönem 
için saptayacağı hedeflerle de böyle bir sonuca ulaşılamaz. Onun için, tekpazara ulaşılması, 
komisyonun belirlediği hedeflere ve bu hedefler için gerekli çalışmalara bağlanmaktadır. Ko
misyon, bu çalışmaları yapmakta, üyeler de buna dayanarak karar almaktadırlar. Yani, belirli 
bir dönemi göz önünde tutarak hedef belirlenmesi ve politika oluşturulması, gelişmiş ülkeler
de, Toplulukta benimsenen bir yöntemdir ve hem zaman kaybını hem de kaynak kaybını en 
aza indirecek ve koordinasyonu da sağlayacak olan bir yöntemdir. Böyle bir yöntemin serbest 
pazar ekonomisiyle çelişen bir yönü de yoktur ve beş yıllık bir dönemi dikkate alarak plan 
yapmak, bir yıl sonrasını dikkate alarak bazı kararları almakla eşdeğer de değildir. Oysa, geti
rilen yasa tasarısında, sanki beş yıllık dönemler dikkate alınarak hazırlık yapılması Türkiye 
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açısıdan önemli değilmiş gibi davranılmış ve metinden bu ifade çıkartılarak, resmen, plan ya
pımından vazgeçilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatının etkinliği azaltılmış, plan yapılmasın
dan vazgeçilmiş; ancak, teşkilat büyütülmüş ve mevcut durum esas alınarak yapılandırılmıştır. 
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabana Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler' 
Genel Müdürlüğü, uygulama ile ilgili olan ve aslında planlamayla ilgili bir kuruluşta bulun
masına gerek olmayan birimlerdir. Bir süre önce, tslam ülkeleriyle aramızda yapılan bir top
lantı da bu toplantının sekreterya hizmetini görmek için Devlet Planlama Teşkilatında oluştu
rulmuş olan bir birim de, genel müdürlüğe dönüştürülmüştür. Böyle bir genel müdürlüğün hiçbir 
mantıkî açıklaması olamaz; ama, incelediğimiz yasa tasarısı, böyle bir birimi de içermektedir. 

Bin kişilik bir teşkilatın üçtebiri, destek hizmetlerini ve sekreterlik görevlerini yapan bi
rimlerden oluşmakta idi; getirilen yasa tasarısı ile, bu birimler de iki ayn genel müdürlük ha
linde düzenlenmiştir. Diğer bir deyişle, bu tasarıda, kişiye göre iş yaratmaktan da öte davranıl
mış, kişiye göre, mevcut kişilere göre teşkilat yaratılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu saydıklarımın, önümüzdeki tasarıyla getirilen 12 tane ge
nel müdürlüğün 6'sını oluşturmaktadır. Yani, 6 genel müdürlük ya bu teşkilatın bünyesinde 
olmaması gereken veya genel müdürlük şeklinde kurulmaması gereken birimlerden oluşmak
tadır. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda, çok ciddî görev yapması gereken bir teşkilat 
şeması, gayet gayri ciddî bir şekilde, son dakikada verilen önergelerle oluşturulmuştur. Araş
tırma yapmak ve yaptırtmak, gelen projeleri değerlendirmek ve bu konularda önerilerde bu
lunmak, aslında, teşkilatın teknik birimlerinin aslî görevlerindendir; ancak, tasanda bir "Pro
je Geliştirme Birimi" genel müdürlük olarak oluşturulmuştur ve bir de araştırma enstitüsü 
kurulmuştur. Oysa, doğrudan müsteşara bağlı "Hukuk Müşavirliği", "Planlama Müşavirliği" 
gibi birimler de vardır. Kaldı ki, Devlet Planlama Teşkilatı, öteden beri, bakanlıklardan ve ka
mu kuruluşlarından gerekli çalışmaları talep edebilirdi. Gene, Devlet Planlama Teşkilatı, üni
versitelerden, sivil toplum örgütlerinden, kamu kuruluşlarından gelen kişilerle özel ihtisas ko
misyonları oluşturabilir ve bu komisyonlara istediği çalışmaları yaptırtabilirdi; ama, bunlarla 
yetinilmeyip, bir araştırma enstitüsü kurulmuş ve bu enstitünün yanında bir de istişare kurulu 
oluşturulmuştur, istişare kurulunun, üniversitelerden ve iş hayatında temayüz etmiş kişiler ara
sından seçilecek 5 kişiden oluşacağı belirlenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, özel sektörün başarılı insanları, gerek ekonomi konusundaki, gerek 
diğer konulardaki görüşlerini çok çeşitli kanallarla topluma açıklayabilmektedirler. Bu insan
lara ek bir olanak tanımak için gösterilen çabayı anlamak mümkün değildir? Bu çabayı, "özel 
sektörün görüşünü almak, onların bilgi ve birikiminden yararlanılmak" diye açıklamak da söz 
konusu değildir. Yapılan düzenlemeyle, Devlet Planlama Teşkilatına değişik zamanlarda gir
miş olan, değişik birikimlere sahip olan ve farklı işler yapan insanlar aynı, statüye getirilmiş
lerdir. DPT uzmanları, diğer bakanlık ve kuruluşlardaki insanlarla benzer bir düzenleme içine 
sıkıştırılmışlar ve eskisinden farklı olarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarıyla uzmanlar 
arasına, daha önce mevcut olmayan birtakım kademeler getirilmiştir. Böylece, Planlama gibi 
bir kuruluşta, teknik çalışmalar yapabilmek için, etkin olabilmek için gerekli olan esnekliği 
sağlayan yapıdan uzaklaştırılmış ve bakanlıklara ve kuruluşlara benzer, daha rijit bir yapı oluş
turulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, incelemekte olduğumuz tasarının, Türkiye'deki planlama çalışmala
rına olumlu bir katkı yapması mümkün değildir; çünkü, hem yapılan değişikliklerin yönü hem de 
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İktidarın planlama anlayışı, ciddî bir planlama yaklaşımıyla bağdaşmamaktadır, iktidar, karşı 
karşıya bulunduğu sorunları ciddî olarak saptayıp, ondan sonra da bunlara gerekli çözümleri 
arayacağına, sorunları küçültme ve kamuoyu nazarında bunları daha farklı gösterme çabasına 
girmektedir, örneğin, ciddî bir planlamayla aşılabilecek sorunlardan bir tanesi, işsizliktir. Bu
nu küçültmek için, Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet İstatistik Enstitüsü elbirliğiyle çalış
maktadır. Devlet istatistik Enstitüsü yeni bir yöntem geliştirmiş ve bu yöntemle, Türkiye'deki 
işsizlik oranını yüzde 8,4'e indirmiştir. Oysa, aynı tarihlerde, Avrupa Topluluğundaki işsizlik 
oram yüzde 9,3'tür. Devlet istatistik Enstitüsü, sonucu verecek yöntemi değiştirmiş, Planlama 
da bu sonucu çalışmalarında kullanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ilk bakışta bile yanlış olduğu açık olan ve sokaklardaki genç insan
lara bakarak, kahvehaneleri dolduran kalabalıklara bakarak bile doğru olmadığı görülen bir 
veriye dayanarak yapılan çalışmanın, ciddî olduğu söylenebilir mi? 

İktidarın planlamayı ne kadar ciddiye almadığını gösteren başka göstergeler de vardır: ör
neğin; hedeflerle gerçekleşmeler arasında büyük farklar olması sık sık görülmektedir ve ikti
dar bu farkları doğal karşılamaktadır; hatta, zaman zaman, bu tür farklılıklardan kendisine 
bir pay da çıkarmaktadır, örneğin, demektedir ki "Beklediğimizden fazla kalkındık" veya "cari 
işlemlerde açık beklerken fazla verdik" gibi... Ama, aynı iktidar, kısa bir süre sonra, enflas
yon oranının beklenenin yüzde 100 üstünde olmasını veya bu kez cari işlemlerde fazla bekler
ken açık çıkmasını da çok doğal karşılamaktadır. 

Körfez krizi gibi son derece önemli ve beklenmedik bir olay patlak vermekte ve yetkili 
bakan çıkıp, "Dengeleri değiştirmeyi düşünmüyoruz, buna gerek yoktur" diyebilmektedir. Ciddî 
bir planlama anlayışında, beklenenin çok üzerinde veya beklenenle tam ters yönde gelişmelere 
yer olmadığı gibi, Körfez krizi gibi çok önemli bir olayın, ciddî bir planlama anlayışı ile hazır
lanan dengeleri de değiştirmemesi söz konusu değildir. 

Türkiye, nitekim, Körfez krizinin yol açtığı gelişmelerden çok büyük ölçüde ve olumsuz 
yönde etkilenecektir. Petrol fiyatlarının artışından etkilenecektir. Dünya ekonomisindeki dur
gunluktan etkilenecektir. Turist gelmemesinden etkilenecektir. Transit ticaretin durmasından, 
Irak'a olan dışsatımımızın durmasından etkilenecektir. Petrol boru hattının kapatılmasından 
etkilenecektir. Çeşitli kuruluşlarda yapılan çalışmalar, savaş çıkmadan da, bu olumsuz etkinin 
çok büyük boyutlarda olacağını göstermekteydi. Bazı çalışmalar S milyar dolar, bazı çalışma
lar 10 milyar dolar zarara uğrayacağımızı saptamıştı. Nitekim, son olarak Dünya Bankasında 
yapılan bir açıklamada, Türkiye'nin kaybının savaş çıkmadan da, 7 mityar dolar olacağı belir
lenmiştir. 

iktidarın planlama anlayışının ne kadar gayri ciddî olduğunun başka göstergeleri de var
dır: örneğin, iktidar, çok iddialı olarak, çağdaş olmayı savunmaktadır, sanayileşmiş ülkeler
den oluşan Avrupa Topluluğuna tam üye olmak için girişimde bulunmaktadır; ama, iktidarı 
döneminde imalat sanayiine yapılan yatırımlar inanılmayacak ölçüde azalmaktadır. 1989 yı
lında 1980 yılında imalat sanayiine yapılan yatırımın, mutlak olarak, yarısı yapılmıştır. 1988 
yılı fiyatlarıyla, 1980 yılında imalat sanayiine 6 trilyon Türk Lirası yatırım yapılmışken, 1989 
yılında, bu miktar, 3 trilyon Türk Lirasına düşmüştür.. 

Gelir dağılımındaki değişiklik de son derece olumsuz yöndedir ve ne kadar büyük bir çar
pıklık olduğu, çeşitli araştırmalarla ortaya konulmaktadır. 

Şimdi, iktidar temsilcilerine sormak istiyorum: Gerek sanayi yatırımlarındaki bu azalma, 
gerek gelir dağılımındaki bu çarpılma, bilinçli bir politika sonucunda mıdır? Bilinçli ola-
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rak yapılan ve planlama çalışmaları sonucunda ulaşılan bir sonuç mudur? Eğer böyle ise, bu
nun vahim bir hata olduğunu söylemek isterim. Eğer, beklenmedik bir gelişme ise, o zaman, 
Planlama Teşkilatının ekonomiyi yönlendirme işlevinin tümüyle ortadan kalktığı anlaşılmalı
dır. 

Sayın milletvekilleri, aslında, bu örnekleri artırmak mümkündür; ancak, doğru olmadığı 
çıplak gözle bile görülen veriler kullanmak ve bu verilerin arkasına sığınarak sorunları küçük 
göstermek, hedeflerle uygulamalar arasındaki büyük farklılıkları ve beklenenden ters yönde 
gelişmeleri doğal karşılamak, Körfez krizi gibi çok önemli bir olayda bile hesapların değişme
yeceğini iddia etmek, sanayileşme hedeflerini tamamıyle terk etmek, gelir dağılımında büyük 
çarpıklık gerçekleştirmek; bunların hepsi, iktidarın planlama anlayışındaki aksaklıkları yete
rince sergilemektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki "karşı oy" yazımızda da belirttiğimiz gibi, Türkiye, başta 
işsizlik olmak üzere, çok ciddî sorunları olan bir ülkedir. Türkiye, sanayileşerek kalkınmak, 
ülkenin refah düzeyini yükseltmek, Topluluk ülkeleriyle ve gelişmiş ülkelerle aramızdaki geliş
mişlik farkını kapatmak ve kesimler ve bölgeler arasındaki dengesizliği gidermek zorunda olan 
bir ülkedir. Bu durum, kaynakların etkin olarak kullanılmasını, bunları sağlayacak hedefler 
saptanmasını ve bu hedeflere ulaşılmasını gerçekleştirecek politikalar oluşturulmasını gerek
tirmektedir. Bunun gerektirdiği bütün çalışmaları, aşırı ve çarpık büyümüş bir teşkilat ile, ya
rısına yakını destek hizmetlerinden oluşan bir teşkilat ile, uygulama ile uğraşan, uygulamaya 
boğulmuş bir bürokrasi ile, teşkilatın yapısı, devlet mekanizması içindeki yeri sarsılmış bir teş
kilat ile ve çoğu uzmanlarının niteliği tartışılan bir teşkilat ile gerçekleştirmemiz mümkün de
ğildir. 

İncelemekte olduğumuz yasa tasarısı, Devlet Planlama Teşkilatının son on yılda içine itil
miş olduğu durumu biradım daha ileri götürmekte ve bu şekli ile herhangi bir düzeltme yap
madan yasallaştırmaktadır. 

İktidar olduğunda, Devlet Planlama Teşkilatına hak ettiği yeri ve etkinliği sağlayacak olan 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, böyle bir tasarıya olumlu oy vermesi mümkün değildir; Dev
let Planlama Teşkilatının yapısına getirilen değişikliklerin doğru olmadığını düşündüğümüz 
için mümkün değildir, iktidarın planlama anlayışını gayri ciddî bulduğumuz için mümkün de
ğildir. 

Genel Kurulda, tasarıya olumlu değişiklikler getirilmesini diliyorum ve hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keleş. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut ûztürk; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri üzerinde yapılması istenen son değişik
lik ile ilgili görüşlerimizi ifade etmek üzere, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sözlerime başlamadan önce; planlama gibi devlet hayatını son derece ciddî 
bir şekilde ilgilendiren bir konuda 270'e yakın milletvekiline sahip iktidar Grubundan, sadece 
5-6 kişinin izlemesini üzüntüyle ifade etmek isterim. 

CEMAL ŞAHlN (Çorum) — Gelince ne yapıyorlar?!.. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu da, ANAP'ın planlama kavramına ve Türkiye'
nin ekonomik ve sosyal hayatına ne kadar önem verdiğinin son derece somut ve canlı bir gös
tergesidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; plan bir ülkenin sahip olduğu hertürlü beşerî ve iktisadî kay
nakların en iyi şekilde değerlendirilerek, ülkenin ileriye dönük menfaatlarının korunması ve 
kollanması olayıdır. Bu, son derece ciddî bir olaydır. Nitekim, Osmanlının enkazı üzerinde ku
rulan genç Türkiye Cumhuriyeti ilk iş olarak o dönemin imkânlarım değerlendirecek plan kav
ramını getirmiş ve 1932 yılından 1940 yılına kadar süren "Birinci Sanayi Planı", "İkinci Sana
yi Planı" kavramıyla, Türkiye'nin plan ve planlama kavramıyla tanıştığı ilk dönemi olmuştur. 
Tabiî ki, Birinci ve tkinci Sanayi Planlarının temelinde Osmanlıdan devralınan enkazın bir an 
önce kaldırılarak, iğneden ipliğe kadar her şeyi Avrupa'dan ithal eden genç Türkiye Cumhuri
yetinin, bazı şeyleri artık kendisinin yapması ve yaratması arzusu yatar. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye, plan kavramına, ilk, 30 Eylül 1960 tarihinde kabul 
edilen 91 sayılı Kanunla geçmiştir. 91 sayılı Kanunla geçilen planlamanın temelinde iki Özellik 
yatar. Birincisi, 27 Mayıstaki ihtilal hükümetinin, 1950-1960 yılları arasında, iktidarda olan 
o zamanki Demokrat Partiyi, devletin kaynaklarını çarçur etmek, keyfî yerlere yatırım yap
makla suçlamasıdır. tkinci bir özellik, tabiî ki, bir an öne bu kaynakların en iyi bir şekilde 
kullanılarak Türkiye'nin daha ileriye gitmesi olayıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye, 1963 yılından 1991 yılına kadar -bir yıl fasılayla- altı 
plan dönemi yaşamış; beş plan dönemi geçirmiştir, Altına Planın ikinci programına bu sene 
geçmiştir; bu altı plandan iki tanesi ANAP damgasını taşımaktadır; günahıyla sevabıyla ANAP 
damgasını taşımaktadır. Ancak, diğer dört planın şu özelliği vardı: İkinci Beş Yıllık Plan, Üçüncü 
Beş Yıllık Plan hariç, hiçbir Plan, başlayan getirememiştir. Sadece Beşinci Planı hazırlayan bu
nu uygulamıştır ve bitirmiştir. Altıncı Planın hazırlığına geçmiştir. Yani Altıncı Beş Yıllık Pla
nın temelinde Beşinci Beş Yıllık Planın birikimi yatar. Bizim, geçmiş planların eleştirisinden 
çok son Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Planın Türkiye'ye ne getirdiğini ne götürdüğünü; plan 
kavramına uyuluyor mu uyulmuyor mu; uyulmuşsa ne ölçüde uyulmuştur ne ölçüde uyulma
mıştır veya Beşinci Beş Yıllık Plan ve Altıncı Beş Yıllık Planın ilk dilimi Türkiye'ye ne getirmiş
tir ne götürmüştür veya Türkiye'yi nereye götürüyor, buna bakmamız halinde, Türkiye'nin ge
lecekteki plan kavramının ne olacağını anlamamız mümkün olur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Beşinci Beş Yıllık Plan ve onun temelini teşkil eden Altıncı 
Beş Yıllık Planın ilk dilimi, Türkiye'yi son derece ciddî sıkıntılara sokmuştur. Türkiye'nin bu
gün içerisinde bulunduğu temel sıkıntıların başında, -bu, plan mı veya plansızlık mı onu da 
bilemiyorum- bunlara uymamak yatar. 

Türkiye hangi sıkıntıların içinde, buna bir bakmak istiyorum. Birincisi, dört eğilimden 
oluşan ANAP'ın; Türkiye'yi yönetirken sadece parmakta birleşen; fakat, uygulamada hiçbir 
zaman bir araya gelemeyen ANAP'ın; ANAP'lıların ve onun Hükümetinin Türkiye'yi ciddî 
sıkıntıya soktukları aşikârdır. Sıkıntılar şunlardır: Birincisi, ekonomi yönetiminde bir sıkıntı 
vardır. 

Bu tarafa bakamıyorum, bu tarafta Hükümet yok; burada da milletvekilleri yok. "Bu ne 
demek istiyor?" diye, sadece burada Komisyon Başkanı ve ilgisiz bir Devlet Bakanı var. Mec
burum böyle bakıp konuşmaya. Bu sözlerim uzmanlara değil, başka çarem kalmadı. 

ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Senin grubunda kaç kişi var? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Birincisi, ekonomi yönetiminde ciddî sıkıntılar var. 
ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Senin grubun nerede, senin grubunda kaç kişi var? 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, benim grubum 226 olsun, benim grubum 
226'yı bulsun, bugün Türkiye çok farklı olur. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Allah göstermesin... 
ALÎ ER (tçel) — Senin grubun zaten hiçbir zaman 226'yı bulamaz ki... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, sizler, vaktinde... 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen... 
Muhterem arkadaşlar, söz atmayalım, hatibin konuşmasını bölmeyelim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sizler, vaktinde, Adalet Partisinin peşinde gezerken 

veya buradaki Sayın Bakan Adalet Partisinin genel başkanlığına oynarken, Demirel Başbakan
dı. Bizim onlara karnımız tok, aç olanlar düşünsün. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Bitlis) — Niye ihtiyaç duydunuz böyle konuşmaya?.. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, birincisi... 
ALÎ ER (tçel) — "Boynuz kulağı geçer" derler.. 
BAŞKAN — Sayın Er, lütfen... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Siz boynuzluğu kabul ediyorsanız, biz kulaklığı ka

bul ederiz; yeter ki siz boynuzluğu kabul edin. 
ALÎ ER (îçel) — Bizim dediğimiz keçiboynuzu... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... Laf atılırsa bunun hududu olmuyor. Lütfen... 
Sayın öztürk, lütfen... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Keçiboynuzluğu da kabul edilir, o yenir. Ona harnup 

derler; yenilir. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen... Salona hitaben buyurun, devam edin. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, bugün, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
en büyük sorun, ekonomi yönetimindedir. Bugün, ekonomiyle ilgili kurum ve kuruluşlar var
dır. Merkez Bankası bunun içindedir, Devlet Planlama Teşkilatı bunun içindedir, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı bunun içindedir, Devlet İstatistik Enstitüsü bunun içindedir ve diğer 
bankalar, kamu bankaları da bunun içindedir. Başta Merkez Bankasıyla, Devlet Planlama Teş
kilatı arasında; ikinci olarak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı 
arasında ve üçüncü olarak da Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı arasında 
son derece ciddî görüş ayrılıkları var. Yani, ekonominin bütünlüğünü temin etmesi gereken bu 
kurum ve kuruluşun kendi aralarında, bir noktada dahi, bir rakamda dahi anlaştıklarını ben 
görmedim de bilmiyorum da. Bu da nereden kaynaklaniyor, onu da söyleyeyim: Hazine bir 
Devlet Bakanlığına bağlı, Planlama bir Devlet Bakanlığına bağlı. Soruyorum, nerede Sayın 
Işın Çelebi? Nerede?.. Soruyorum onu ben... Soruyorum, nerede Işın Çelebi? Sayın Işın Çele
bi nerede? 

GAP'Ia ilgili Sayın Kâmran înan'ın, Planlamayla ne alakası var? Nerede Sayın Işın Çele
bi?.. 

ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Niye merak ediyorsunuz? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim diyoruz. Harcadığınız para Türk parasıdır. 

Ediyor... Laf atmayın cevabını çok sert alırsınız. 
HÎLMl BÎÇER (Sinop) — îşte Işın Çelebi geldi. 
ALÎ PINARBAŞI (Konya) — İşte geldi. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu da şunu gösteriyor ki, Türkiye'de bakanlıklar ara

sındaki anlaşmazlık, kurum ve kuruluşlar arasındaki anlaşmazlığa sirayet etmiştir. 
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HİLMÎ BÎÇER (Sinop) — Kâmran tnan beye mi soracaksın? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Soracağım, hiç merak etmeyin. 
Yani, bu da şunu gösteriyor, ki, herkes bir konuyu alıyor, lastik gibi, kendine göre çekip 

sunduruyor. Bakanlıklar arasında, kuruluşlar arasında, yetki kavgası vardır, kargaşası vardır. 
Açıkça söylüyorum, yetki kargaşası da vardır. 

Şimdi bir örnek vermek istiyorum ve herhalde, Sayın Işın Çelebi çıkar ve bana bu konuda 
cevap verir. 

Siz burada, yaklaşık kırk gün önce, 1991 Programını kabul ettiniz. "Program" demek, 
bir sene içerisinde devletin her türlü parasal politikasını, yatırım politikasını, ithalat politikası
nı, ihracat politikasını, kur politikasını tek elden yapacağım demektir. Bu, devletin senedidir. 
Tabiî, biz bunu son derece ciddî şekilde konuşuyoruz ama ANAP'm tatlı tesbessümleri, sinir 
bozma hareketlerinden başka, "Bu ne demek istiyor?" diye bir cevap da alamadığımız için 
üzülüyoruz. 

ALt ER (tçel) — Üzülme, üzülme. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, Sayın Bakan "Ekonomi, 1991 programı ile, 

sene sonunda, 1991'in Aralık ayında şu noktaya gelecek" dedi; fakat, daha iki hafta önce, Merkez 
Bankası Başkanı Sayın Rüşdü Saraçoğlu "Ben bu programla tespit edilen parasal politikaları 
takip etmiyorum; ben, kendim yeni bir program tespit ettim ve onu uygulayacağım" dedi. işte 
en somut örneklerden birisi bu. Tabiî ki, parmak üstünlüğü şu anda, sihirli anahtar gibi, her 
şeyi açıyor, kapıyor... Ancak, bunun sonuçları millî ekonomiye ve bütün millete yansıyor. 

Şimdi, şunu öğrenmek istiyorum: Merkez Bankasının para politikasıyla Hükümetin yıllık 
programı arasında uyum var mı yok mu? Sayın Bakan sanıyorum bunu açıklayacaktır. 

İkincisi, DPT'nin yapmış olduğu yıllık programlar laf kalabalığından öteye gitmiyor. Ya
ni, DPT, programı yapıyor, planı yapıyor, bütün kuruluşlar, (Hazine olsun, Merkez Bankası 
olsun, Maliye Bakanlığı olsun, Gelirler Genel Müdürlüğü olsun) bunları ciddiye almıyor ve 
Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının göz nuru dökerek hazırladığı programlar da raflarda 
kalıyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; kurumlar arasındaki sıkıntıyı anlattım. Birde, ekonomi yöne
timinde son derece sıkıntılar var. Biz, bu sıkıntıları, bütün samimiyetimizle -bir evhama kapı
larak değil veya birisinden bir laf duyarak da değil- sadece basından okuduğumuz kadarıyla, 
yalanlanmayan haliyle -bunu sizler de okumuşsunuzdur- açıklamak istiyoruz: 

Birincisi, ekonomi, şu anda, çokbaşlılıkla yönetiliyor. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Nükleer başlıklı mı, kimyasal başlıklı mı? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, hem nükleer hem de kimyasal; fakat, nük

leerin de kimyasalın da düğmesine basan Çankaya'da oturuyor. İstediği zaman nükleeri atıyor, 
istediği zaman kimyasalı atıyor; onu söyleyeceğim. 

ALİ ER (İçel) — Siz, Çankaya hastalığına tutulmuşsunuz. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Birincisi, ekonomiyi, şu anda hiç sorumlu olmayan, 
sorumsuz, Çankaya yönetiyor. Keşke, Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendisi yönetse!.. 

MUHİTTİN KARAMAN (Gümüşhane) — O yönetiyor. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Oraya yakın müşavirlerle veya -şimdi çok kızacaksınız-

türk Kadınını Güçlendirme Vakfına yakın olanlarla veya orayla direkt ilişkisi olan prens bü
rokratlarla bu iş yönetiliyor. 
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MEHMET PERÇÎN (Adana) — Ayıp ayıp! 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Yapma Mahmut. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Eminim, son derece eminim ve ciddî konuşuyorum. 

Çankaya'dan telefon açılıyor, genel müdür veya müsteşar veya başkan Çankaya'ya çağrılıyor, 
gidip geliyor, bundan, bakanın veya bakanlıktaki müsteşarın haberi yok; birinci yönetim ora
da. 

İkinci yönetim, her biri ayrı telden çalan ekonomi ile ilgili bakanlıklar arasında. Şu anda 
bununla ilgili -isim vermeyeceğim, kimseyi incitmek istemiyorum- dört tane bakanlık var. Gö
rüyoruz ki, Çankaya'ya kim yakınsa, kimin yıldızı orada daha iyi parlıyorsa, ekonominin yö
netiminde o öne geçiyor. Buna da mı hayır diyorsunuz?.. 

HİLMİ B'ÎÇER (Sinop) — Sana ne?.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bana mı ne?.. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Evet. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Peki, "Sana ne?" diyorsunuz... 
BİLMİ BİÇER (Sinop) — Tabiî, "Sana ne?" diyoruz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Gayet güzel; söyleyeyim... Keşke zararı size dokunsa; 

bana iyi de, onun zararı millete dokunuyor. Onun için "Bizi ilgilendirir" diyoruz. 
İkincisini söylüyorum: Ekonomi, Çankaya'ya yaranmak için yarışan dört beş bakanlıkça 

yönetiliyor. 

Bir başka konu da şu: Keşke, ANAP Hükümeti, "Ben Hükümetim, ekonomiyi ben 
yönetirim" dese, gam yemeyeceğim. Güçlü holdinglerin patronları veya Çankaya'ya yakın pat
ronlar, "Şu kararların alınması gerekir" diyorlar ve sonunda bu kararlar Çankaya'dan istihsal 
ediliyor. Sonra, ilgisiz bir bakan bir karar tasarısı hazırlıyor, otomatikman Plan ve Bütçe Ko
misyonuna geliyor. Biz, "Sayın Bakan bu nereden çıktı?" diye sorunca, Sayın Bakan, yanın
daki genel müdüre, müsteşara veya daire başkanlarına soruyor; onların söylediklerini bize an
latıyor... Bundan da şunu görüyoruz ki, ekonomi ile ilgili, ciddî, parasal ve çıkar dolu kararla
rı patronlar Çankaya'ya empoze ediyor, Çankaya da ilgili yere gönderiyor ve sonunda karar 
istihsal ediliyor. 

Bununla ilgili bîr örnek vermek istiyorum: Bugün, KİT'lerin çoğunun başına, holdingler
den gelen insanlar, otomatikman, genel müdür oluyor; ama, bundan bakanın ve bakanlığın 
haberi olmuyor. Buna da mı "Hayır" diyeceksiniz?.. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Demezler... TEK Genel Müdürünü öyle yaptılar. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bir diğer önemli konuya geçeceğim. Ekonomiyi kim 

yönetiyor?.. Bugün, ekonomiyi, bakanı da aşan güçlü borakratlar yönetiyor. ANAP milletve
killeri, sizlere söylüyorum: Sizin döneminize kadar, hiçbir zaman, milletvekili bugünkü gibi 
ayak altına düşmemişti. Açın bir telefon; hiçbir genel müdür, müsteşar, telefonunuza çıkmı
yor, daire başkanına bile "ağabey" demek zorunda kalıyorsunuz bir iş bitirebilmek için. Yani, 
bürokratlar sizlerin tepesine çıktı, üstünüze geçti. Açık konuşuyorum; bakıyoruz, çoğunun da 
hanımları papatya kuruluşuna üye olmuş. Bu bürokratlara siz söz geçiremezsiniz, istediğiniz 
kadar, milletvekili olun. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — İşiniz gücünüz süflî dedikodu yapmak. 
MUHİTTİN KARAMAN (Gümüşhane) — Bırakın onları, bırakın. Yok öyle bir şey. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; değinmek istediğim ikin

ci konu, ekonomik yönetimde idarî sıkıntıların olduğudur. Biz buna, "Hükümet boşluğu" 

• — 36 — 



T.B.M.M. B : 73 24 . 1 . 1991 0 : 1 

diyoruz, bir Hükümet boşluğu var ve Hükümet, hiçbir zaman kendi inisiyatifiyle karar alamı
yor. 

ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Dedikodu ile vaktini geçiriyorsun. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Konuşmak için konuşuyorsun. 

, MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu bizim görüşümüz. 
İkinci önemli konu: ANAP, İktidar olduktan sonra, Türkiye'de ciddî hizmetler veren ya

tırımcı bakanlıkları muhteva bakımından boşaltarak, bir özel kalem müdürlü, bir sekreterli 
devlet bakanlıklarına vererek bu bakanlıkları etkisiz hale getirmiştir. Bir örnek vermek istiyo
rum: Sanayi ile ilgili yatırım, bugün, beş altı devlet bakanlığına verilmiştir. 

Bugün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ne imalat sanayii ile ne ağır sanayi ile ve ne de diğer 
sanayi dallarıyla hiç alakadar değildir. Gene bir örnek vermek istiyorum: Bugün, Türkiye'de, 
bir Turizm Bakanlığı var; bunun bugün ne teşviki ve ne de bankası kendisinde değil; birisi bir 
devlet bakanlığında, birisi de ayrı bir devlet bakanlığında. Böyle turizm politikası veya böyle 
turizm yatırımı olur mu? 

Bir diğer Önemli konu da Maliye Bakanlığı ile ilgilidir: Bugün, Maliye Bakanımız, elinde 
hesap makinesi, bomboş duruyor. Elinden Hazineyi aldınız, Merkez Bankasını da başkasına 
bağladınız ve sonuçta, Maliye Bakanlığını, sadece vergi toplamakla meşgul bakanlık haline ge
tirdiniz. Yani, kısaca şunu söylemek istiyorum: Ekonominin bütünlüğünü sağlayan ve her ku
ruşundan sorumlu olması gereken birim ve kuruluşlar bir kenarda oturuyor, boş veya atıl du
ruyor; ekonomiyle ilgisi olmayan ne kadar bakanlık varsa devreye girmiş vaziyette. (ANAP sı
ralarından gülüşmeler) 

Efendim, gülersiniz. Zaten, ANAP milletvekillerine fonksiyon verilseydi, "Bu ne demek 
istiyor?" derdiniz! 

Bugün, toplukonut olayına çok iddialı girdiniz; ama, şu anda 700 bin konutun 10 milyon 
liralık, 20 milyon liralık, 50 milyon liralık istihkakını veremez duruma geldiniz. Yani, bu çok-
başlılık belki sizlere bir şeyler kazandırıyor, keşke sizlere de kazandırsa; sizi alet etmek isteyen
lere çok şey kazandırıyor. Benim esas ağırıma giden nokta da bu. Sizi alet edip cebini doldu
ranlara çok şey kazandırıyor. Mesele bu... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, sürenizin dolmasına 1 dakika var, lütfen toparlayınız. ' 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler... 
ALÎ ER (tçel) — Bırakın Mahmut konuşsun, bir şey bilmez nasıl olsa... 
BAŞKAN — Efendim, benim bırakmamla olmuyor; Tüzüğü tatbik etmek lazım. Biraz 

fazla konuşsa, bu sefer siz itiraz ediyorsunuz haklı olarak. Mahmut Beyin sohbetinden hoşla
nıyorsanız, kendisiyle dışarıda konuşabilirsiniz; ama Mecliste bu tarz uygulama olmuyor. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; tabiî ki, böyle Planlama 
gibi bir konuya 20 dakika verip, bu 20 dakika içerisinde de, keçiboynuzunu çok seven bir mil
letvekili arkadaşımızın laf atması ve bunu öldürmeye kalkışması suretiyle, plan kavramının bu 
kadar hafife alındığı bir ortamda, planlamayla ilgili bir kanun tasarısının görüşülmesi kadar 
günah bir hadise yok. 

ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Bunu konuşacağına Devlet Planlama Teşkilatını konuşsaydın. 
BAŞKAN — Sayın Pınarbaşı... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, bu plan Türkiye'ye ne getirmiş, kısaca ona 

bakmak istiyorum: ANAP, son beş altı yılda, fiilen sorumluluğu üstlendiği ülkede, ilk defa 
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ortaya çıkarken, o zaman nüfusu 50 milyon olan milletin gözünün içine kalemi batıra batıra, 
"enflasyonu yüzde 10'un altına düşürmeden Türkiye'yi kalkındırırım diyenler yalan söylüyor, 
bunu söyleyen namerttir" diyen Sayın ûzal, bir bakalım Türkiye'yi ne hale getirmiş? 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — "Namert" sözü bizim değil. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — "Yalan söylüyor" diyelim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Namert diyen kim, biliyoruz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, "namert" diyen adam... 
MEHMET PERÇİN (Adana) — Şapkayı aldı, gitti. 
BAŞKAN — Efendim, böyle olunca, görüşmeler şahsî konuşmalar haline geliyor, karşı

lıklı konuşmalar haline geliyor. Sayın milletvekilleri, lütfen, bu tarz konuşmayı teşvik etmeyi
niz. 

Sayın öztürk, lütfen toparlayın efendim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Mehmet Perçin, ben, sizlerin çoğunu gayet iyi 

tanırım. Bir yerlere gelip de, "Demirel Başbakan olsun da, Adalet Partisi hükümet kursun" 
diyenleri, o zaman Güniz Sokakta dolaşanları, tanıdık Adalet Partili milletvekillerinin peşinde 
dolaşıp iş isteyenleri ben çok iyi biliyorum, çok... Demirel'in şapkasını alıp da gittiğini ne diye 
örnek veriyorsun? Sen bugünün hesabını ver. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen.. Lütfen... 
MEHMET PERÇİN (Adana) — Senle ben Adalet Partili olmadık, ikimiz de Adalet Par

tili olmadık. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Birincisi, siz, 1983 yılı sonunda getirdiğiniz Beşinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planında, "enflasyonu yüzde 10 gerçekleştireceğiz" dediniz; oysa, aynı 
dönemde, enflasyon ortalama yüzde 50 olmuştur. İşte, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
veya plan uygulamanızın sonucu. 

İkincisi, kaynak kullanımında büyük dengesizlikler ortaya çıkmıştır. 
Üçüncüsü, kamu yatırımında azalma olmuştur. 
Dördüncüsü, kamu kuruluşları arasında koordinasyon eksikliği olmuştur. 
Beşincisi, büyümeden, küçülmeye geçilmiştir, genişlemeden daralmaya gidilmiştir. 
Altıncısı ve en önemlisi, rakamlar tahrif edilerek milleti ve devleti yanıltınışsınızdır. 
Yedincisi, bunu biraz sonra maddelere geçildiğinde de konuşacağım -her türlü soygun ka

pısını açan, devletin Hazinesini yağmalatan, kolay kazanmayı hüner haline getiren, kaynak is
rafına yol açan ve en önemlisi, devleti yıkmak isteyen her türlü şer güçleri kuvvetlendiren teş
vik sistemiyle devleti yağmalattırmış ve soydurtmuşsunuzdur. 

Bir örnek vermek ve Sayın Bakanın da dikkatine sunmak istiyorum: Sayın Bakan eğer 
bunun üzerine gidecekse Sayın Bakana, sizler üzerine gidecekseniz sizlere söylüyorum: Bir ili
mizde, bir tekstil firması için teşvik alınmıştır. Bu teşviki alan firmanın şimdiye kadar yaptığı 
harcama, 600 veya 700 milyon lira civarındadır. Aynı fima, devletten, Kalkınma Bankasından, 
30 milyar lira, kaynak kullanımı destekleme primi çekmiştir. ANAP'lılar, vicdanınıza sığını
yorum, 30 milyar'lira kaynak kullanımı destekleme primi çekmiştir... Allah rızası için, yetim
ler hakkı için, cephede savaşan askerlerin hakkı için, şunun üzerine gidin. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Firmanın ismini şöyle, biz de bilelim. 
BAŞKAN — Sayın Doğuşlu!.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Bakana söylüyorum, ismini de söyleyeyim: Adı

yaman'da Yamanlar Tekstil Firması. 
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Bu firma, 700 milyon liralık yatırım yapmış, 30 milyar liralık kaynak kullanımı destekle
me primi çekmiştir. Sizin teşvik politikanız memleketi bu hale getirmiştir. 

MUHİTTİN KARAMAN (Gümüşhane) — Bakan cevap verir ona. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen... Sürenizi geçtiniz, lütfen toparlayın ve bitirin. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —- Sayın Başkan, daha konuşacağım çok şey var... Mad

deler üzerinde de konuşacağım... 
BAŞKAN — Evet, maddeler üzerinde de söz hakkınız var tabiî. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Yalnız, bir konuyu açıklamak istiyorum: 
MEHMET PERÇİN (Adana) -^Mahmut, ikimizin de AP'li olmadığını bir söyle... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Geçen gün burada, hayalî ihracat konusunda konu

şurken, Sayın Işın Çelebi'nin vaktiyle müşaviri olduğu METAŞ Firmasının hayalî ihracat yap
tığı ve sonradan bu dosyanın kapatıldığı şeklinde sözler sarf ettim. Ben, hiç kimseye çamur 
atmak iddiasında değilim. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Ama, geçen gün Bakanıma attın... 
BAŞKAN — Sayın Biçer!.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Hilmi Bey, herhalde, Sayın özal size, "Boş durma, 

boşa konuş" görevini vermiş. Ben, son derece ciddî bir konu üzerinde konuşuyorum. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Atmam diyorsun; attın ama... 
BAŞKAN — Efendim, vakit çok ilerliyor, arkadaşımız da süresini aşmış durumda; lüt

fen... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Benim bu konuda esas maksadım Sayın Işın Çelebi 

değildir. Sayın Işın Çelebi'nin kendisi, ne böyle bir hayalî ihracata karışmıştır ne de dosya ka
patmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, geçen gün tam tersini söylemiştin... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ben bu konuda, Yüce Meclisin huzurunda, bir par

lamenter olarak, Sayın Bakandan özür diliyorum. Ancak, Türkiye'de 35 tane ihracat firması 
vardır ve 1983 yılının sonundan 1987'ye kadar, en büyük hayalî ihracat bu firmalar tarafından 
yapılmıştır. Burada en büyük sorumluluk ve günah -çok açık konuşuyorum- o dönemin mali
ye bakanında, o dönemin planlama müsteşarında, o dönemin planlama ve teşvik uygulamala
rına bakan müsteşar yardımcısındadır. Bunun, Sayın Bakanla alakası yoktur ve açıklamak, vic-

da üzerine gidilmelidir. Sayın Işın Çelebi'-
sadece "müşavirliğini yaptığı" demiştim. 

danen benim sorumluluğundur: ama, o firmaların 
nin uzaktan yakından bu olayla alakası yoktur. Ben 

HlLMt BlÇER (Sinop) — METAŞ'la ilgili söylemiştim... 
BAŞKAN — Sayın öztürk, zamanınızı çok geçtiniz... Sayın öztürk, zamanınızı tam 10 

dakika geçtiniz. Bu fikirlerinizi, maddeler üzerindeki görüşmelerde de ifade edebilirsiniz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, tabiî ki, görüşlerimin daha henüz yüzde 

10'unu açıkladım... 
BAŞKAN — Lütfen... Maddeler üzerinde ifade edersiniz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Açıklama yapacağım Sayın Başkanım. 
ALİ ER (tçel) — Sayın Başkan, Sayın öztürlf dağıttı da, şimdi toparlayacak. 
BAŞKAN — Sayın Er, bu işi sohbet haline getirmeyelim lütfen. 
ALİ ER (tçel) — Sayın öztürk'ü severim, konuşmasını dağıttı da şimdi toparlayacak. 
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BAŞKAN — Aman efendim, severseniz evinize davet eder, konuşursunuz... istirham edi
yorum efendim... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, bir Türk atasözü vardır; "Ne Samın 
şekeri, ne Arap'ın yüzü" derler. Bizim şahsi dostluk sevgisine ihtiyacımız vardır; ama, esas 
mesele, bizdeki memleket sevgisidir... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Esas mese
le, memleketin her kuruşunun yerinde harcanması meselesidir. Bununla ilgili olarak, tek ku
rum Devlet Planlama Teşkilatıdır. 

Biz burada henüz görüşlerimizi tam açıklayamadık, maddeler üzerinde de açıklayacağız. 
Her madde üzerinde çıkacağım, konuşacağım. Şimdiye kadar yapılan yanlışlıkları ortaya koy
duk. Maddeler üzerindeki görüşlerimi belirtirken de, getirilen yanlışlıklar üzerindeki görüşle
rimizi ifade edeceğiz. 

Bu vesileyle, Sayın Başkan, sizin ve Yüce Heyetin sabrını taşırmak istemiyorum. 
Hepinizi saygıyle selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Başka söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBÎ (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce
likle, Planlama Teşkilatının Yasasının görüşüldüğü bugün, bu konuda emek veren tüm arka
daşlarıma, Komisyon üyelerine ve bu konuda görüş veren değerli parti temsilcilerine teşekkür 
ederim. 

Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş Yasası üzerinde belirtilen görüşler çerçevesinde, dün
yadaki gelişmelerin ve dünyadaki değişimin gereği olarak, Planlama Teşkilatının, merkezî ol
mayan ve geçmişteki anlayışın ötesinde, piyasa mekanizmasını da dikkate alan ve piyasa meka
nizması sinyallerine göre çalışan ve beş yıllık planlarını dünyadaki gelişmeler ışığında, bir nevi 
"rolling plan" dediğimiz biçimde değerlendiren ve her üç ayda bir yaptığı programı gözden 
geçiren ve Hükümete, bu program çerçevesinde düşüncelerini aktaran, bunun ötesinde, ulusla
rarası ilişkiler ve dışa açılmanın sonucu, yeni kazanılan boyutlarda, Planlama Teşkilatının, pi
yasa mekanizması çerçevesinde, yönlendirici ve teşvik edici nitelikte bir yapı kazanmasına özen 
gösterilmiştir. Sanıyorum ki, 1990'h yıllarda, Planlama Teşkilatının bu anlamda önemi büyük 
olacaktır. 

öncelikle, burada sözü edilen, ekonomide para programı ve yıllık programlar ilişkisinin, 
1990'dan sonra, önümüzdeki yıl ve bu yıl çok daha tutarlı biçimde kurulacağını ve ekonomi
deki yönetimin ciddî bir koordinasyon içinde götürüleceğini belirtmek istiyorum, özellikle 1990 
yılında, program hedeflerimizin yüzde 90'ına ulaştığımızı söyleyebilirim, örnek olarak, 1990 
yılında, programda, enflasyon hedefi olarak, yüzde 54 öngörmüşüz, gerçekleşme ise yüzde 53 
olmuştur. Bütçe açığını 10,8 trilyon olarak öngörmüşüz, gerçekleşen bütçe açığı ise 11-11,5 tril
yon civarında olacaktır. Büyüme hızı 1990 yılında yüzde 10 düzeyinde gerçekleşmektedir. 

Elbette, insanlar, çokseslilik anlayışı içinde farklı düşüncede olabilirler; ama, ekonominin 
yönetiminde, başarı veya başarısızlığın tamamen sonuçlara ilişkin olarak değerlendirilmesi ge
rekir. Bu anlamda, biz, ekonominin yönetiminde, program hedeflerine ulaşılması anlamında 
başarılı olduğumuzu, 1990 yılı program hedefleri ve gerçekleşmesi açısından baktığımızda, ya
rarlı sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 

Sayın öztürk'ün, Kalkınma Bankası ile ilgili olarak belirttiği konuyu derhal inceleyeceğiz 
ve eğer bu konuda bir sorun varsa -ki, arkadaşımızın ifadesinden olduğunu anlıyorum- derhal 
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yasal işlemler yapılacaktır. Kendisine de ayrıca bilgi vereceğim. 
Onun ötesinde, 10 Ocak tarihli konuşmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar için teşekkür eder, 

kendisinin ve Sayın Keleş'in belirttiği noktalarda da çalışmalarımızı düzenleyeceğimizi açıklar; 
hepinize teşekkürler eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Tümü üzerinde, şahsı adına, Sayın Genç; buyurunuz efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; -biraz da "Sayın boş 
sıralar" diyelim- Devlet Planlama Teşkilatı Yasasının değiştirilmesine ilişkin karşımıza birkaç 
tane kanun gücünde kararname ve bir Hükümet tasarısı olarak getirilmiş ve Plan ve Bütçe Ko
misyonunda ayrıntılı incelendiği de pek belli olmayan- tasarıyla ilgili olarak huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, aslında, planlamanın, uluslararası bir boyutu vardır. 1961 ve 1982 
Anayasalarını incelediğiniz zaman görürsünüz ki, planın, kamu kesimi için zorlayıcı, özel ke
sim için yol gösterici bir görüntü içinde olduğu, her vesileyle vurgulanır. 1982 Anayasasının 
166 ncı maddesini incelediğimiz zaman planın devlet ve devlet kuruluşları için zorunlu bir bel
ge olduğu ve planlamanın kararlarına uyulması gerektiği, Anayasanın gerek gerekçesinde, ge
rekse maddesinde belirtilmektedir. Ancak, karşımıza getirilen tasarıda, devletin planların ya
pılmasında ve uygulanmasında belirleyici rol alma ilkesi maalesef bir tarafa itilmiş, temayüz 
etmiş işadamlarının belirleyici rolü öne çıkarılmıştır. İşte, kaçakçılık sahasında temayüz etmiş, 
hayalî ihracat sahasında temayüz etmiş işadamlarının belirleyici ilkeleri, bu planın tayininde 
ön sıraya çıkarılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, ANAP'lılar iktidara geldiği zaman, -özellikle Turgut özal- Türki
ye Cumhuriyetinin temel organlarını ortadan kaldıracak, devleti yok edecek, hurdahaş edecek 
düzenlemeler yapmıştır. 

Dün akşam televizyonu seyrettiniz; bir yanında Semra özal, -yeni kuaföre gitmiş, güzel 
giyinmiş- çıkmış televizyonda konuşuyor, diyor ki: "Milletvekili dokunulmazlığı, kimseye zor
balık hakkı veremez. Ey emniyet güçleri, milletvekillerine güç kullanın." Yani diyor ki, "Ey 
polis, sen milletvekilini vurabilirsin." Bunun anlamı bu. 

MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — Planlamayla ilgisi var mı? 
BAŞKAN -— Sayın Genç, bu tasarıda bunlar var mı? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, nereye geldiğimi size anlatacağım. 
BAŞKAN — Tasarıda yok bunlar. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır efendim, var. Yani, konuya geleceğim ve Planlama

nın, devletin temel müesseselerinin, özal Hükümeti zamanında nasıl bertaraf edildiğini izah 
edeceğim. 

ORHAN DEMÎRTAŞ (İstanbul) — Bunun, Planlamayla ne ilgisi var? 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Tasarıyı bir kere okumuyor musun? 
BAŞKAN — Efendim, lütfen, sadetten ayrılmayalım. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, bunun anlamı nedir sayın milletvekilleri? Eğer, Tür

kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, memleketin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişiler 
tarafından, polisin emrine sokulacak nitelikteki bir belirlemeyle, bir talimatla karşı karşıya ka
lıyorsa, o devlette ne Planlama vardır, ne Meclis vardır, ne Hükümet vardır, ne yargı vardır; 
her şey bitmiştir. Burada şunu belirtmek istiyorum sayın milletvekilleri: Bu beyan üzerine, bir 
polis, herhangi bir milletvekiline bir fiske vurursa, özal sorumludur ve özaPdan, ağır ağır, 
bu sorumluluğun hesabı sorulacaktır. Herkes, verdiği beyanın ve takındığı tutumun hesabını 
verecektir. 
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ERCAN VURALHAN (Ankara) — Sen de, kabadayılığının hesabını vereceksin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ne olmuş? Türkiye Büyük Millet Meclisinde, zaman za

man, TRT hesaplan... 
BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, bir dakika... Oraya da geleceğim. Siz niye 

o kadar heyecanlanıyorsunuz?.. 
BAŞKAN — Hayır; fikrinizi söylediniz; ama, bunun, planla, programla, tasarıyla ne ala

kası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Türkiye Büyük Millet Meclisinde TRT hesapları veya TRT 

ile ilgili bir konu dile geldiği zaman, Hükümet karşımıza çıkıyor ve diyor ki, "TRT bağımsız
dır, benim emrimde değildir." Bizim de yirmi milletvekilimiz, kamu hizmeti yapan bu TRT'ye 
gidiyor ve diyor ki, "Ey TRT Genel Müdürü, sen bağımsız bir kurumun, bir Anayasa müesse
sesinin basındasın. Kurum olarak, bizim partimizle ilgili olarak takip ettiğin politikalar yan
lış." Burada nerede tecavüz oluyor, nerede zorbalık oluyor? Demek ki, sizin kavramınızda, zor
balıkla diğer kavramların yeri değişti. 

Şimdi, Turgut özal diyor ki, "Ey polis, gücünü kullan." 
BAŞKAN — Sayın Genç, Turgut özal'ın şu tasarıda yeri yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, tasarıyla ilgili konuşuyorum. 
BAŞKAN — Lütfen... Burada, başka Sayın özal var, o da Komisyon Başkanı. Efendim, 

siz şimdi bırakınız devleti, Devlet Planlamadan bahsedin. DevIetPIanlama Teşkilatı Kuruluş 
Kanun Tasarısı konuşuluyor. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, bakın, siz beni dinlemediniz. Devlet Planla
ma Teşkilatı... 

BAŞKAN — Ben sizi dinledim. Ben sizi sabahtan beri dinliyorum, maksadınızı da biliyo
rum. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, niye sözlerime müdahale ediyorsunuz? Diyorum 
ki, Devlet Planlama Teşkilatı, devletin temel kurumlarından birisidir. 

BAŞKAN — Müzakereler bitmek üzere, siz uzatıyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ancak, devletin temel kurumları bu İktidar zamanında 

yok edildi. Bunun başında gelen yargıdır, bunun başında gelen planlamadır... 
BAŞKAN — Devlet Planlamayı mı yok edecekler? Onu söyleyin siz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bugün, "ekonominin liberalleştirilmesi" adı altında dev

letin bütün olanakları, kaynakları özel sektöre devredilmiştir. Devletin, bugün 64-65 trilyon 
civarındaki yergi gelirlerinin yanında, 35 trilyonluk, hiçbir kontrola tabi olmayan fonları var
dır... "Devlet" denilen kavram ortadan kaldırılmıştır. Bu yetmiyormuş gibi, bu kavramları or
tadan kaldıran kişiler, Türkiye Büyük Millet Meclisine de dil uzatmaktadır. 

Siz, Başkanlık Divanı olarak... Ben beklerdim ki... 
Sizden gündem dışı söz istedim... Türkiye'nin bir makamında oturan bir kişi, polise "Mil

letvekillerini vur" diyor. Bu sizin görevinizdir... 
BAŞKAN — Efendim, onun sırası değil şimdi. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Milletvekilinin haysiyetini korumak lazım.. Ben, bugün siz

den söz istedim bana söz vermediniz. 
BAŞKAN — Sayın Genç, sözünüzü keserim... 
ERCAN VURALHAN (Ankara) — Ne oluyor yahu? Böyle konuşmaya devam edemez... 

Gündem dışı söz iste, konuş. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Bundan daha önemli konu olur mu? 
BAŞKAN — Bakınız, sizin sözünüzü keserim. Başkanlık Divanına hitap ediyorsunuz... 

Mevzudan çıkıyorsunuz... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam... Ben tasanyla ilgili konuşuyorum. 
BAŞKAN — Hayır!.. 
ERCAN VURALHAN (Ankara) — Ayıp yahu!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sizi niye rahatsız ediyor ki bu konu? 
BAŞKAN — Bak, burada bu kadar sayın milletvekili var. Siz, sırf bunları söylemek için 

söz aldınız. Mevzu üzerinde, kanun tasarısı üzerinde konuşmuyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Benim konuşmalarımı takip et; ben planlama ile ilgili ko

nuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen... Hayır, konuşmanızın tasarıyla ilgisi yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ama, planlama ile ilgili konuşurken... 
Sayın Başkan, taraflı hareket ediyorsunuz! 
BAŞKAN — Tecahül-ü arifane yapmayınız burada. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Taraflı hareket ediyorsunuz; konuşmalarımızı kesiyorsu

nuz. 
BAŞKAN -— Hayır, taraflı hareket etmiyorum. Söz istediniz, verdim... Lütfen... 
Buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Turgut ÖzaPın birtakım insanlar üze

rinde bu kadar korku yaratmasına hayret ediyorum! 
ORHAN DEMARTAŞ (İstanbul) — Başına, Turgut özal kadar taş düşsün. 
BAŞKAN — Kanun, Turgut Özal kanunu değil kardeşim... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bunun gölgesinin, birtakım insanlar üzerinde bu kadar et

kili oluşuna da ben hayret ediyorum! Bir memlekette harp var, bir memlekette vatandaşın ha
yatı tehlikededir... 

BAŞKAN — Sayın grup yöneticilerinden rica ediyorum... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Vatandaşın hakkını arayan milletvekilleri silah tehdidi al

tındadır. Tehdit edilmektedir; biz çıkıyoruz, burada bunu, bir yasa vesilesiyle de olsa dile geti
riyoruz... Bir kanun tasarısının tümü üzerinde konuşulurken, hükümetlerin temel politikaları 
da tartışılır. Bunu, Meclis Başkanlık kürsüsünde oturan insanların takdir etmesi lazım. Bunu 
takdir etmekten acizse insanlar, biz burada neyin müzakeresini yapıyoruz? O halde, neyin mü
zakeresini yapıyoruz? Bunlara... 

BAŞKAN — Bir dakika, Kamer Bey... 
Muhterem arkadaşlar, kendilerini müteaddit defalar ikaz ettim, konuya gelmidiği için. tkaz 

ettiğim arkadaş hâlâ konuya gelmemektedir. 
Sözününün kesilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Böyle bir kural yok. 
BAŞKAN — 67 nci maddeye göre var; sözünüzü keseceğim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Böyle bir kural yok. Hayır efendem! Yok... 
Şimdi, benim sözümü kesmekle bir yere varamazsınız. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Lütfen... 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... (ANAP sıralarından "Barvo" sesleri, alkışlar) 
(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi sözümü kestiniz; ama, bunu size soracağız. Turgut 
özal bilmelidir ki, onun korktuğu şu: Acaba, bu milletvekilleri yarın benim makamıma teca
vüz eder mi? [ANAP sıralarından alkışlar(l)] 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen yerinize oturun. 
Sayın Kul, bir şey mi söylüyorsunuz? 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Hatibin sözünü kesmeyin Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Türk Milletinin temsilcileri olan milletvekilleri, Türkiye'

nin menfaatlarını koruyacaktır. 
Sizi suçluluk telaşı içinde görüyorum. 
Sizin burada yaptığınız zorbalıktır. Burada, siz, böyle yaparak milletvekillerini konuştur

mamakla bir yere varamazsınız, fikirleri engelleyemezsiniz. 
(Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve Adana Milletvekili Mehmet Perçin kürsü önüne geldiler) 
BAŞKAN — Sayın idare Amirleri lütfen yardımcı olsunlar. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — tn aşağı!.. Başkan sözünü kesmiş; orayı işgal edemezsin. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
MEHMET PERÇÎN (Adana) — Başkan sözünü kesti; in aşağı! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Seni ne ilgilendirir, sen yerine otursana; seni ne ilgilendirir? 
BAŞKAN — Efendim, bu teklifi kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Genç, bakınız, hadiselere sebep oluyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Onlara müdahale etsene; Niye bana müdahale ediyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, sabahtan beri size müdahale ediyoruz... 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, hatibi indiriyor musunuz, yoksa biz mi indire

lim? 
(Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz hatip kürsüsüne çıktı) 
BAŞKAN — Yaşar Bey, lütfen, arkadaşınızı yerine götürünüz. 
Başka söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısını arayınız. 
BAŞKAN — Arayacağım efendim, arayacağım; müsaade buyurun efendim lütfen. 
AHMET UNCU (Kahramanmaraş) -— Bağırmayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sesimi başka türlü duyurmama imkân yok ki Sayın Uncu. 
AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — Bağırmaya hakkınız yok. 
BAŞKAN — Ben, sesimi duyurmaya mecburum bir şey ifade etmek için... 
AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — Ben de bağırırım o zaman. 
BAŞKAN — Bağırın, buyurun bağırın siz de. 
AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — Söylüyorum işte... Allah Allah!.. 
BAŞKAN — Bağırın... 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Muh

terem arkadaşlar, karar yetersayısı yoktur; ara versek de karar yetersayısı bulacağımız kanaa
tinde değiliz. 

Bu itibarla, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleriyle sözlü soruları görüşmek 
için, alınan karar gereğince, 29 Ocak 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.03 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Ankara Milletvekili Erol Ağagil'm, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci Maddesi gereğince 
vazgeçilen vergi tutarlarma ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı 
(7/1761) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 20.12.1990 

Erol Ağagil 
Ankara 

Soru 1. Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrası gereğince ihracat
tan sağlanan veya ihracat sayılan hâsılatın belirli bir yüzdesinin kurum kazancından indirilme
si nedeniyle vazgeçilen vergi tutarı yıllar itibariyle aşağıdaki cetvele göre ayrı ayrı nedir? 

Yıl 

1980 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Kurum kazanandan 
indirilen tutar TL. 

İstisna nedeniyle vazgeçilen 
vergi tutarı TL. (fiilî) 

Soru 2. Kurumlar Vergisi Kanunun 8 inci maddesinin 8, inci fıkrası gereğince sağlanan dış 
navlun hâsılatının belli bir yüzdesinin kurum kazancından indirilmesi nedeniyle vazgeçilen ver
gi tutarı yıllar itibariyle aşağıdaki cetvele göre ayrı ayrı nedir? 

İstisna nedeniyle vazgeçilen 
vergi tutarı TL. (fiilî) Yıl 

1980 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Kurum kazancından 
indirilen tutar TL. 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 24.1.1991 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL: KVK/22123-397/005939 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 26.12.1990 
tarih ve 7/1761-6480/28979 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Ankara Milletvekili Sayın Erol Ağagil 
tarafından 1980 ve 1984-1989 yıllarında Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 6 ve 
8 numaralı bendi uyarınca uygulanan istisna tutarı ile vazgeçilen vergi tutarına ilişkin rakam
sal bilgiler istenilmektedir. 

Bakanlığımız Gelir Genel Müdürlüğü Bilgi tşlem Merkezine ulaşan 1985-1989 yılları ver
gilendirme dönemlerine ait yıllık kurumlar vergisi beyanname nüshalarının değerlendirilmesi 
sonucunda, sanayi ürünü ihracat istisnası ile dış navlun istisnası indirimi dolayısıyla vazgeçi
len nihaî toplam vergi kaybı 1 879 004 325 liradır. 

öte yandan Bakanlığım Gelir İdaresinde bilgisayar yoğun bir şekilde 1985 yılından itiba
ren kullanılmaya başlanmıştır. Toplanan vergilerin % 80'i bilgisayarla çalışan vergi daireleri 
tarafından toplanır hale gelmiş ve bu suretle beyannamelerin topluca değerlendirilmesi imkâ
nına kavuşulmuştur. Bu bakımdan 1984 ve önceki yıllara ilişkin olarak istenilen rakamsal bil
gilerin sağlıklı olarak verilme imkânı bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan ihracat nedeniyle fiilî bir vergi kaybından bahsetmek çoğu kez doğru ol
maz. Çünkü ihracat yurt içinde tüketilmeyen malın yurt dışına satılmasıdır. İhraç edilen mal
ların ihraç imkânı olmasaydı üretimleri de söz konusu olmayacaktı. Bu malların üretimi ile 
yurt içinde yeni değerler yaratılmakta ve yeni istihdam imkânı sağlanmaktadır. İhraç edilen 
malların üretimi sırasında yaratılan katma değer ve istihdam nedeniyle Devlet hazinesine yeni 
vergiler girmektedir, ihracat olmasaydı, ihraç konusu mala ilişkin olarak yeni katma değer ya
ratılmayacak ve yeni istihdam imkânı sağlanamayacaktı. Dolayısıyla bunlardan doğan vergiler 
de alınamayacaktı. İhracat nedeniyle sadece ürünü imal ve ihraç eden kurumlar, kurumlar vergisi 
ve katma değer vergisi istisnasından yararlanmaktadırlar. Bu kaybın da potansiyel bir vergi kaybı 
olduğu düşünülürse yukarıda da açıklandığı üzere fiilî bir vergi kaybından bahsetmek doğru 
olmayacaktır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

73 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

24 . 1 . 1991 Perşembe 

Saat : İSM 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

7 
KAMUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı
nın Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine îliş-
kin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görev
leri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 9.1.1991) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
îerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 
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3. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2J983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa< 
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

4. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılman 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5,1990) 

X 5. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Saydı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Rapora (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 6. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da-
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

7. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının,, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı imar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Rapora (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi t 
17.5.1990) 

8. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadi Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora (2/195) 
(S Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

9. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazhğmm Kak 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

10. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğının Kain 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
ierinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

11. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Rapora (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi ; 
29.5.1990) 

12. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye< 
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

13. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

14. _ Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

15. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi » 
29.5.1990) 

16. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi Î 
29.5.1990) 

17. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye<-
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi s 29.5.1990) 

19. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi s 
29.5.1990) 

X 20. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısi 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayın : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 22. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşması* 
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nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı ; 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

23. - Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

24. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

25. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

26. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 27. —'• Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi •: 25.10.1990) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1.990) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

30. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihî : 31.10.1990) 

31. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 32. — Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : £11.1990) 
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X 33. — Malatya Milletvekili Galip Demirel'in, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

34. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi i 8.11.1990) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 40. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının' Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı • 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 41. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet

vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 
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42. — Erzurum Milletvekili îsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

43. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 44. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 45. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve icrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 46. — Suçluların iadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek ikinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihî : 28.12.1990) 

X 47. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bend ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 48. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve içişleri ve PJan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

50. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(73 üncü Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 503) 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 
Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Ka
nunun 1 inci ve 5 inci maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 
44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teş
kilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/106, 1/35, 1/50, 1/343) 

T.C. 
Başbakanlık 18.6.1984 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı t 

Sayı: K.K.T D. 18/101-1/223/04779 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 
bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasa'nın 91 ind maddesi uyarınca bir sureti ili* 
sikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ 
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

GENEL GEREKÇE 

Hızlı ve dengeli bir kalkınmanın milletçe özlendiği ülkemizde planlı bir devlet idaresi tu
tumu, demokratik prensiplerin gerçekleştirilmesini sağlayacak en iyi yol olarak benimsenmiş 
ve modern plancılık anlayışına uygun planlar yapabilecek bir teşkilatın kurulması amacıyla 
91 sayılı Devlet Planlama Teşkilatının kurulması hakkındaki Kanun 5.10.1960 tarihinde yürür
lüğe girmiştir. 1961 ve 1982 Anayasalarının planlı kalkınma ilkesini benimsemesi sonucunda 
ise plan ve planlama devlet ve millet hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Anaya
sa devlete ekonomik ve sosyal hakların belirlenmesi ve korunması görevini vermekle yetinme
miş, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın nastl bir yöntem izlenerek düzenleneceği konusunda 
da belirli ilkeleri öngörmüştür. Böylece ekonomik, sosyal ve kültürel etkinliklerin bir plana bağ-
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lanması ve kalkınmanın buna göre gerçekleştirilmesi yükümü kalkınma sürecinin niteliğinden 
doğan bilimsel ve rasyonel bir disiplinin ve çerçevenin, başka bir söyleyişle bir planın varlığını 
zorunlu kılmaktadır. Anayasa (Madde 166), amaçla aracı bir arada düzenlemiş, plan ve plan
lama etkinliklerini kalkınma amacını gerçekleştirecek araçlar olarak hükme bağlamıştır, öte 
yandan Anayasa, planın hazırlanması, uygulanması, değiştirilmesi ve korunmasına kadar olan 
hususların düzenlenmesini özel kanunlara bırakmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatı kuruluşundan bugüne kadar; ülkenin doğal, beşerî, ekonomik 
ve her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek izlenecek ekonomik ve sosyal politika ve he
defleri tayinde Hükümetlere yardımcı olmuş, uzun vadeli planlar hazırlamış, planın uygulana
bilmesi için gerekli idarî reform tavsiyelerinde bulunmuş, planların uygulanmasını izlemek, de
ğerlendirmek ve gerekli hallerde değişiklikler yapmak, plan ve programların aksadığı alanlar
da organizasyon ve metod incelemeleri yapılmasını sağlamak, özel sektörün faaliyetlerini pla
nın hedef ve amaçlarına uygun bir şekilde düzenleyecek tedbirleri tavsiye ederek, Bakanlıklar 
arasında ekonomik koordinasyon sağlamak için tavsiyelerde bulunmak ve bu konularda müşa
virlik yapmak; ulusal bütçe tahminlerini hazırlamak, gerekli hallerde yüksek seviyede temsilci
lerin katıldığı toplantılar düzenlemek görevini yerine getirmiştir. 

Ülkemizde planlı kalkınma dönemine geçilmesiyle birlikte kalkınma için alınacak karar
ların uzun vadeli hedeflere yöneltilmesi ve planlara bağlanması idarenin belli prensiplere göre 
hareket etmesini gerektirmiş, demokratik bir idarede açıklık, sorumluluk ve denetleme şartla
rını kolaylaştırmış, keyfi hareketleri önleyen tamamlayıcı bir unsur olmuştur. Plansız bir idare
nin doğurduğu güçlüklerin müşahadesi ise planlama gereğini halk oyunun vazgeçilmez inancı 
haline getirmiştir. 

91 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden hemen sonra 12.10.1960 tarihli 99 Sayılı Kanun
la, genel, katma bütçeli idarelerle iktisadî devlet teşekküllerine mensup ihtisas sahibi kimsele
rin Devlet Planlama Teşkilatında çalıştırılması imkânı sağlanmıştır. 

Daha sonra 91 Sayılı Kanunun 20 nci maddesini değiştiren 1.8.1961 tarihli ve 340 Sayılı 
Kanun ile, plan ve programların hazırlanması, uygulanması ve koordinasyonu sırasında ortaya 
çıkan, devamlı nitelikte olmayan ve ihtisas gerektiren araştırma, etüd ve proje işlerinin ihtisas 
sahibi hakiki ve hükmi şahıslara mukavele ile yaptırılması mümkün kılınmıştır. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan hızlı bir gelişme sürecine girmiş bulunan Ülkemizin 
zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçları nedeniyle, daha sonraki yıllarda mevcut birimlere ilave
ten, Kalkınmada öncelikli Yöreler, Teşvik ve Uygulama, Yabancı Sermaye, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ve Ücret-Gelirler gibi birimlerin kurulması veya karar sürecini kısaltmak için Devlet 
Planlama Teşkilatına bağlanması gerekmiştir. 

Türk kamu yönetiminde devletin Anayasadan kaynaklanan planlama görevini yerine geti
ren ana kuruluş Devlet Planlama Teşkilatıdır. Teşkilatın kuruluş esaslarını düzenleyen Kanun, 
kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi çalışmaları çerçevesinde tümüyle ele alınmış 
ve kamu yönetiminin iyileştirilmesi ilkelerine uygun.olarak "Devlet Planlama Teşkilatının Ku
rulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname Taslağı" hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 503) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanun Hükmünde Kararnamenin amaç maddesinde, Devletin anayasadan 
kaynaklanan planlama görevi ve bunu yerine getirecek kuruluşun teşkilatlanması ve fonksi
yonlarına ilişkin esasların düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Bu maddede Devlet Planlama Teşkilâtının devlet yönetimindeki yeri açıkça belirtilmekte 
Devlet Planlama Teşkilâtının Başbakanlığa bağlı olduğu ve Başbakanın bu Teşkilâtın yönetimi 
ile ilgili yetkilerini, gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı vasıtasıyla 
kullanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Teşkilâtın Başbakanlığa bağlı bir Müsteşarlık halinde kurulması üst düzeyde bir danışma 
ve kurmay birimi olarak görevlerini yerine getirmesinde en etkin yol olacaktır. Devlet Planla
ma Teşkilâtının görevi, siyasal iktidarın elindeki imkânları ortaya koyarak onun karar alması
nı sağlamak, siyasal iktidar tercihlerini yapıp karar verdikten sonra da ona uygun plan hazırla
maktır. Bu durum parlamenter sistemde, ekonomik ve sosyal politikaların yürütülmesinden 
parlamento önünde hükümetlerin sorumlu olmasının doğal sonucudur, öte yandan Teşkilâtın 
görevi gereği kamu kesimindeki kuruluşlarla ve özel sektörle uyum içinde ve işbirliği yaparak 
çalışması Teşkilâtın Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık biçiminde kurulmasını zorunlu kılmak
tadır. 

Madde 2. — Devlet Planlama Teşkilâtının görevlerini düzenleyen bu maddede Teşkilâtın; 
ekonomik ve sosyal politikalarla hedeflerin belirlenmesinde hükümete yardımcı olmak, eko
nomik politikayı ilgilendiren konularda bakanlıklararası koordinasyonu sağlayacak önerilerde 
bulunmak, plan uygulamasında başarı için idarede yeniden düzenleme önerileri geliştirmek, 
plan ve yıllık programları hazırlamak ve uygulamaları izleyip değerlendirmek, özel kesimin plan 
doğrultusunda çalışmasını sağlayacak tedbirleri önermek, uluslararası ekonomik kuruluşlarla 
işbirliğinin plan hedef ve gayesine uygun olarak geliştirmek olduğu hükme bağlanmıştır. 

Madde 3. — Bu madde ile demokratik bir düzen içinde işleyebilecek ve modern plancılık 
anlayışına uygun planlar yapabilecek bir teşkilâtın kurulması öngörülmüştür. Maddede Dev
let Planlama Teşkilâtının Yüksek Planlama Kurulu ile Merkez Teşkilâtından meydana geldiği 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 4,5. — Planlama; ekonomik, sosyal ve kültürel hedefleri belirlerken "imkânlarla" 
"istekleri" bağdaştıran ve dengeleyen, gerekli olan ile mümkün olanı tayin ve tesbit eden ve 
tercihler sistematiği oluşturan bir disiplindir. 

Böyle bir disiplinin oluşturulmasında, demokratik sistemin tabiî sonucu olan siyasî otori
tenin yanında ve onunla birlikte ilim ve tekniği temsil edenlerle yakın işbirliğinin sağlanması 
düşünülmüştür. 

Planlama, önceden tespit edilen ekonomik, sosyal ve kültürel hedeflere göre oluşturulma
sı gereken bir dengeler manzumesi olduğuna göre hedef ve politikaların tespitinde siyasî otori
tenin, millî iradeyi yansıtan talepleri ile bilimsel değerlendirme sonuçlarının dengeleneceği ve 
bağdaştırılacağı bir Kurul'a ihtiyaç bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu böyle bir Kurulun geniş 
bir inceleme sonucu varacağı sonuçlara itibar etmek zorunda olmamakla birlikte çalışmaları
na ışık tutacak, her yönü ile ülke gerçeklerini yansıtan, bilimsel inceleme ürünlerine de ihtiyacı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 503) 
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olacağı geçmiş uygulamaların getirdiği bir zorunluluk olmaktadır. 
Kurul'da Devlet Planlama Merkez Teşkilâtının üst düzeydeki yöneticilerinin yer alması be

lirtilen ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. 
Görevi, mevcut yüksek kurullardan ayrı olarak ekonomik konularla birlikte sosyal ve kül

türel konuları da içermektedir. Ekonomik tşler Yüksek Koordinasyon Kurulundan farklı tarafı 
da budur. 

Yüksek Planlama Kurulunun başlıca görevi iktisadî ve sosyal hedefleri ve yapılacak pla
nın stratejisini tayin etmektir. Bu strateji tayin edilirken Kuruldaki teknisyenler Planlama Mer
kez Teşkilâtının teknik çalışmaları sonucunda ortaya çıkan alternatifleri Kurul'a götürecekler, 
bunlar üzerinde tartışmalar yapılarak tespit edilen planın ana hedefleri ve stratejisi Kurulun 
Başkam ve ilgili Bakanlar tarafından Kabineye götürülerek nihaî karar orada alınacaktır. Böy
lece son şeklini alacak olan plan hedefleri ve plan stratejisi, ana direktifler olarak Planlama 
Teşkilâtında çalışan plan teknisyenlerine verilecektir. 

Hedeflere uygun olarak Planlama Merkez Teşkilâtı tarafından hazırlanacak uzun ve kısa 
vadeli planlan incelemek de yine Yüksek Planlama Kurulunun görevidir. Kurul bu planların 
önceden tespit edilmiş ana hedeflere ve stratejiye uygun olduğuna kanaat getirdiği takdirde bun
ları Bakanlar Kuruluna götürecek ve planlar Bakanlar Kurulunda kabul edildikten sonra Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayına sunulacaktır. 

Madde 6. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının hangi birimlerden oluştuğunu dü
zenlemektedir. 

Madde 7. — Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarının görev ve sorumluluğu belirlenmiştir. 
Madde 8. — Devlet Planlama Teşkilâtında ana hizmet birimlerinin yönetilmesinde Plan

lama, Koordinasyon ve Uygulama konularında Müsteşara 3 yardımcı bulunacağı düzenlenmek
tedir. 

Madde 9. — Teşkilâtın ana hizmet birimleri sayılmakta ve bunlara bağlı özel ihtisas ko
misyonları kurulacağı hükme bağlanmaktadır. 

Bilindiği gibi, mümkün olduğu kadar geniş bir çevrenin plan ve program hazırlıklarına 
katkısının sağlanması, devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonları yoluyla gerçekleşebilmekte
dir. 

Madde 10. — İktisadî Planlama Başkanlığının, Uzun Vadeli Planlar, Yıllık Programlar 
ve Finansman ile Sektör Programları konularında çalışmalar yapması hükme bağlanmıştır, ik
tisadî Planlama hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü dairelerin görevi, gerekli araştırmalar 
yaparak uzun ve kısa vadeli umumî ve bölgesel plan ve programları hazırlamaktır. Kalkınma 
hızı ve kalkınma stratejisinin tayinine esas olacak çalışmaları yapmak, tespit edilen ana hedef
lere göre uzun vadeli planı hazırlamak ve uzun vadeli planı yıllık programlar haline getirmek 
bu dairelerin görevleri arasındadır. 

Madde 11. — Sosyal Planlama hizmetlerim yerine getirmekle yükümlü olan Dairenin gö
revi; ülkenin karşılaşacağı sosyal meselelerin öncelik sıralarını tespite yarayacak çalışmalar yap
mak, kalkınma stratejisinin sosyal muhtevası ile ilgili hazırlıkları yapmak, sosyal meselelerin * 
çözümü şekillerini araştırmak, iktisadî kalkınmanın gerektireceği insangücünün sağlanması için 
plan hazırlamak, ülkenin çeşitli bölgeleri arasındaki gelir farklarını azaltacak tedbirleri araş-
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tırıp plan içinde dikkate alınmasını sağlamaktır. Böylece iktisadi plan yapılırken sosyal mese
lelerin de ele alınması, planın gerektireceği insangUcünttn sağlanması, bölge kalkınmasının plana 
bağlanması mümkün olacaktır. 

Madde 12. — Uygulanan planlardan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, aksayan nok
taların tespiti, uygulamanın ahenkli yürütülmesi için çeşitli kamu kurum ve kuruluşları arasın
da koordinasyonun sağlanması, planın gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak idarî, malî ve hu
kukî tedbirlerin alınması, hazırlanan planların başarıya ulaşması için başlıca şartlardır. 

Madde 13. — Yurdun bazı yöreleri ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma bakımından 
geri kalmış durumdadır. Bu yöreleri kesin coğrafî sınırlarla belirlemek imkânı yoktur. Geliş
miş bir bölgede geri yöreler bulunduğu gibi gelişmemiş bir bölge içinde gelişmiş yöreler de var
dır. Ülkedeki geri kalmış yöreleri, bilimsel yöntemlerle belirlemek için gerekli çalışmaları yap
mak, bu yörelerde rasyonel ve etkin bir çalışma düzeni kurabilmek amacıyla, merkez ve taşra 
kamu kuruluşlarını kapsayan örgüt, insangücü ve yöntem düzenleme önerileri hazırlamak ve 
bu yöreleri, ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan kalkındırarak aradaki gelişmişlik farkını ka
pamak ve dengeyi sağlamak için yöntemler geliştirmek, bunları uygulayacak plana ve prog
ramlara yansıtacak önerilerde bulunmak, uygulamayı izlemek ve değerlendirmek görevi Kal
kınmada öncelikli Yöreler Başkanlığına verilmiş bulunmaktadır. 

Madde 14. — Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili işlemlerin tek elden ve süratli bir şe
kilde yürütülmesi; iç hazırlıkların zamanında ve yeterli bir şekilde yapılması, Türkiye'nin AET 
üyeliğinin Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Programları doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli çahşmalann tamamlanabilmesi ve diğer ilgili Bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan 
faaliyetlerin koordine edilmesi, Türkiye'nin AET ile ekonomik bütünleşmesinin sağlıklı bir şe
kilde yapılabilmesi için bir zorunluluktur. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu konusundaki çalışmaların, kalkınma amaç ve hedeflerine, 
Plan ve Programlarda öngörülen politikalara uygunluğunun sağlanması esastır. Bu uygunluk 
sağlanırken Toplulukta alınan ekonomik ve sosyal kararların izlenmesi ve değerlendirilmesinin 
yapılması icap eder. Ayrıca, AET ile ilgili ekonomik ve sosyal araştırmaların Plan ve Program 
hedefleri açısından değerlendirilmesi, kamu kuruluşlarında konu ile ilgili olarak yapılan çalış
maların özel sektörün yaptığı benzer çalışmalar ile ahenkleştirilmesinin sağlanması ile koordi
nasyon komitesinin faaliyetleri hakkında Başbakan'a rapor hazırlanmasının Devlet Planlama 
Teşkilatı AET ile İlişkiler Başkanlığı tarafından yerine getirilmesi gerekir. 

Türkiye'de AET ile ortaklık ilişkilerinin başladığı tarih olan 1 Aralık 1964'den bu yana 
çıkarılan kararnamelerde, Türk ekonomisinin topluluk ekonomilerine uyumunun sağlanması 
için gerekli hazırlıkların yapılması vevilgili Bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyonun 
sağlanması görevi Devlet Planlama Teşkilatına verilmiştir. Nitekim, gerek 24 Mart 1979 tarih 
ve 6/97S0 sayılı Kararname, gerek 16 Ocak 1971 tarih ve 7/1801 sayılı Kararname ve gerekse 
15 Aralık 1981 tarih ve 8/3987 sayılı Kararnameler, AET ile ilgili iç hazırlık ve çalışmaların 
yapılması ve bu konudaki koordinasyonun sağlanması görevlerini Devlet Planlama Teşkilatına 
vermiş bulunmaktadır. 

Madde 15. — Kalkınma plan ve programlarında öngörülen hedef, ilke ve tedbirler hem 
kamu kesimine hem de özel sektörün faaliyetlerine yöneliktir. 
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Kalkınma planlarında özel sektörün yönlendirilmesi ve öncelikli sektörlere özendirilme-
şinde başlıca araç teşvik tedbirlerinin uygulaması olmaktadır. 

Planın öngördüğü çerçevede dinamik bir hüviyete sahip olması gereken yıllık programla
rın hazırlanmasında, teşvik uygulamalarının sonucunun zamanında, en seri bir şekilde dikka
te alınabilmesi ve geciktirilmeden gerekli tedbirlerin uygulanabilmesi ve böylece planlama fonk
siyonunun bir parçası olan ''yönlendirme" görevinin etkinliği için teşvik biriminin DPT bün
yesinde yer alması gerekli görülmektedir. 

Bu arada Teşvik biriminin kısa vadedeki işler için devrede olması etkinliği sağlayacaktır. 
Böylece, DPT, kendisine bağlı bir birimin vereceği sese göre amaç ve hedeflerin tayininde 

etkinliği artacaktır. 

Madde 16. — Türkiye'de yabancı sermaye mevzuatını düzenleyen 6224 Sayılı Kanun 1954 
yılında çıkmıştır. O zaman, memleket ekonomisinin bütünü ile ilgili bir kuruluş (DPT) mevcut 
olmadığı için bir komite kurulmuştu. 

Daha sonra 1967'de çıkarılan 933 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile bu komitenin görevleri 
Devlet Planlama Teşkilatına, memleketin ekonomisini bir bütün olarak kavrayacak bir bünye
de olması gerekçesiyle verilmiştir. 

1967'den beri Yabancı Sermayeye ilişkin Kararların alınması, sektör program ve dengeleri 
de dikkate alınarak esasen DPT'nca yürütülmektedir. 1980 yılından bu yana yabancı sermaye
ye ilişkin bütün işlemler DPT'nca yapılmaktadır. 

Madde 17. — Kalkınma plan ve programları çerçevesinde bölge ticaretinin de akımı gözö-
nünde bulundurulmak suretiyle, serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ilgili 
politika ve prensipleri tespit ile planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek görevi Ser
best Bölgeler Başkanlığına verilmiştir. 

Serbest bölgelerin işletilmesi ve yürütülmesini temin için her serbest bölgede bir bölge mü
dürlüğünün kurulması ve bunların valiliklere bağlı olması öngörülmektedir. Çalışma esasları 
ayrıntılı olarak Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir. 

Madde 18. — Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, mil
letlerarası ekonomik kuruluşlarla münasebetlerin geliştirilmesi ile temas ve müzakerelerin yü
rütülmesini temin amacıyla, milletlerarası ekonomik kuruluşlar ve ekonomik açıdan önemli 
dış merkezlerde daimi temsilcilikler ihdas edilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 19. — Danışma birimleri belirlenmiştir. 
Madde 20. — Her kuruluşta müşterek olan Hukuk Müşavirliğinin görevleri belirlenmiş

tir. 
Madde 21. — Planlama müşavirleri sayı olarak 15'le sınırlanmıştır. 
Madde 22, 23. — Yardımcı Birimler Devlet Planlama Teşkilatında bir Genel Sekreterin 

Başkanlığında toplanmıştır. Diğer kuruluşlara göre bir ayrıcalık teşkil eden bu durum; DPT 
Genel Sekreterinin Yüksek Planlama, Yüksek Ekonomik Kurul gibi kurulların sekreterya gö
revini üstlenmesinden kaynaklanmaktadır. 

Madde 24, 25, 26, 27. — Yardımcı birimler diğer kuruluşlardaki duruma uygun olarak 
düzenlenmiştir. Ancak yayın temsil işleri önceden ana hizmet birimi olan koordinasyon daire
sinde iken, şimdi yaptığı fonksiyon nedeniyle Genel Sekreterlikte mütalaa edilmiştir. 
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Madde 28. — Uzun vadeli planların hazırlanması çok yönlü araştırmaları gerektirmekte
dir. Plan çalışmalarının temelinde gerekli bilgileri toplamak ve değerlendirmek gelmektedir. 
Bu nedenle bütün kamu kuruluşları ile diğer hakikî ve hükmî şahısların gerekli bilgileri Devlet 
Planlama Teşkilatına istenilen zamanda vermesi yükümlülüğü getirilmektedir. 

Madde 29. — Devlet istatistik Enstitüsü ile Devlet Planlama Teşkilatı arasında Plan ve 
Programların hazırlanması ve uygulanması sırasında daha yakın ve verimli bir işbirliğinin sağ
lanması amacıyla bu hüküm getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 30. — Bu maddede bilgi toplama, plan ve programların hazırlanması, uygulan
manın izlenmesi konularında Devlet Planlama Teşkilatı ile kamu kurum ve kuruluşları arasın
da yakın işbirliğinin kurulması gereği vurgulanmaktadır. 

Madde 31. — Kalkınma planlarının hazırlanmasında ilk aşama iktisadî ve sosyal politika
larla hedeflerin tespit edilmesidir. Kanun Hükmünde Kararnamenin bu maddesinde iktisadî 
ve sosyal hedeflerle politikaların tayinine esas teşkil edecek hususların Yüksek Planlama Ku
rulunda tespit edilerek Bakanlar Kurulunca karara bağlanması öngörülmüştür. Yüksek Plan
lama Kurulunun görevlerini düzenleyen S nci maddenin gerekçesinde de etraflı bir biçimde açık
landığı üzere iktisadî, sosyal ve kültürel hedeflerle politikaların tayininde esas teşkil edecek 
hususların Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesi, demokratik bir sistem içinde yapılan plan
lamada teknisyenlerle siyaset organlarının işbirliği içinde çalışmalarını gerektirmektedir. 

Madde 32, 33. — Planlama işlemleri arasında en önemli yeri uzun vadeli plan almaktadır. 
Bu önem bir yandan planın içeriğinden, öte yandan da yapılmasında izlenen hukukî yollarla 
yasama organın onayına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

Uzun vadeli kalkınma planı Devlet Planlama Tekşkilâtı tarafından plan hedefleri ve stra
tejisi doğrultusunda hazırlandıktan sonra, Yüksek Planlama Kurulunca incelenmekte, daha 
sonra Bakanlar Kurulunca kabul edilerek yasama organının onayına sunulmaktadır. Anayasa 
planla ilgili yasama organındaki görüşmelerin ayrı bir kanunla düzenlenmesini öngörmekte
dir. 

Madde 34. — Yıllık programlar, Beş Yıllık Kalkınma Planının bir yıl içinde gerçekleştiri
lecek kısımlarını belirleyen belgelerdir. Söz konusu maddede yıllık programların Devlet Plan
lama Teşkilatı tarafından hazırlandıktan sonra Yüksek Planlama Kurulunca inceleneceği ve 
bir raporla Bakanlar Kuruluna sunulacağı öngörülmektedir. Bakanlar Kurulunca kabul edile
cek yıllık programlar kesinleşmiş olacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında yıllık programların bütçe ve iş programlarından önce hazırla
nacağı ve bütçelerle iş programlarının yıllık programlarda kabul edilen esaslara uygun olacağı 
hükme bağlanmıştır. Planlamanın kamu kesiminde uygulanmasını sağlayan en önemli araç büt
çedir. Genellikle, plan-bütçe ilişkisini sağlayan araçlar ise yıllık programlardır. Maddede yıllık 
program-bütçe uyumunu sağlayacak hükme yer verilmiştir. 

Madde 35. — Maddenin gerekçesi Koordinasyon Başkanlığına bağlı dairelerin görevleriy
le ilgili bölümde yer almıştır. 

Madde 36, 37, 38, 39. — Yöneticilerin sorumluluğu, denetleme görev ve sorumluluğu, 
mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu, müsteşarlığın düzenleme görev ve yetkisi ile yet
ki devrine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 
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Madde 40, 41, 42, 43,44. — Bu maddelerde, teşkilat bünyesinde istihdam edilecek perso
nelle ilgili hükümlere yer verilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı ülkemizde kuruluşu yeni olan 
ve büyük ümitler bağlanan bir teşkilattın Plancı olarak eğitim görmüş, planlama teorisini bi
len ve kuruluş kanunlarıyla kendisine verilen görevleri eksiksiz yerine getirebilecek nitelikteki 
personeli temin etmek ve çalıştırmak açısından söz konusu maddelerde bazı özel hükümlere 
yer verilmiştir. 

Madde 45. — DPT'nin sözleşme ile araştırma, etüd ve proje tetkiki yaptırabileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 46. — Devlet Planlama Teşkilatının elemanlarının yurt dışına gönderebileceğini 
hükme bağlamaktadır. 

Madde 47, 48. — Atama işlerini ve kadroları düzenlenmektedir. 
Madde 49. — Yürürlükten kaldırılan Kanunlar belirtilmiştir. 

Geçici Madde 1, 2, 3, 4. — Bu maddelerde yeni düzenleme ile kadro ve görev unvanları 
değişmeyen ve değişen personelin tabi olacağı statüler açıklığa kavuşturulmuş ve yeni teşkilat
lanma tamamlanıncaya kadar görevlerin yürütülme biçimi düzenlenmiştir. 

Geçici Madde S. — Kariyer dışı uzmanlık için müracaat etmiş olanlara iki hak tanınmış
tır. 

Geçici Madde 6. — Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünde çalışan personelin kadro duru
mu değerlenmektedir. 

Madde 50, 51. — Bu maddelerde yürürlük ve yürütme ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. 
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TC. 
Başbakanlık 31.8.1982 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/41/06087 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

"30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanu
nun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" bu 
günkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında 
Kanunun 1 ind ve 5 ind Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Gerekçesi 

Devlet Planlama Teşkilatı Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olduğundan bu Teşkilatın yöne
timinin doğrudan Başbakan tarafından yürütülmesi gerekmektedir. 

Ancak Başbakanın uygun gördüğü hallerde bu yetkisini Devlet Bakanı Başbakan Yardım
cısı veya Devlet Bakanına devredebilmesini sağlamak maksadıyla 91 Sayılı Kanunun 1 ve 5 inci 
maddelerinin değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 44 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında 
Kanunun 1 inci ve 5 ind Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci 
ve S inci maddelerinin değiştirilmesi; 19.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 16.8.1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 30.9.1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 1 inci ve 5 inci maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1. — Başbakanlığa bağlı bir Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. Başbakan 
bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakam-Başbakan 
Yardımcısı veya Devlet Bakanı vasıtasiyle kullanabilir." 

"Madde 5. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Planlama Merkez Teşkilatının faali
yetlerini sevk ve idare ile görevlidir." 
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Yürürlük 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname 14.7.1982 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

16.8.1982 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

Devlet Bak.-Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
M. Özgünes 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 
Dışişleri Bakanı 

/ . Türkmen 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Sağlam 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Prof. Dr. A. Bozer 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

M. Turgut 
Kültür ve Turizm Bakanı 

/. Evliyaoğlu 
Köy îşleri ve Koop. Bakanı 

M. R. Güney 
Sosyal 

Kenan Evren 
Orgeneral 

Devlet Başkanı 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. İ. Öztrak 
. Devlet Bakanı 

Prof Dr. M. N. Özdas 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
İçişleri Bakanı 

A. Çetiner 
Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. V Önalp 

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

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof Dr. T. Esener 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
T. İlker 

tmar ve tskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 503) 



— ı ı -
rc. 

Başbakanlık 3.11.1983 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-1/152/07689 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

"Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Ga
zetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bûlend Ulusu 
Başbakan 

SERBEST BÖLGELER TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAME GEREKÇESİ 

GENEL 

Üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye Orta-Doğu ve bölge ticaretinin merkezi ola
bilme yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Tarih boyunca Batı ile Orta ve Uzak Doğu ara
sında ticarî faaliyetlerin transit yolu durumunda olan ülkemiz tekrar aynı rol ve önemini kaza
nabilir. Dünyada, bir çok ülkelerde ve özellikle gelişme yolunda ülkelerde kurulmuş olan ve 
son yıllarda çok hızlı bir gelişme gösteren serbest liman ve bölgelerin ülkemizde de kurulması, 
söz konusu amacın gerçekleşmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir. 

Ülkemizde serbest bölgeler kurulması konusunun ele alınışı Cumhuriyetimizin kuruluş yıl
larına kadar uzanan bir maziye sahip olmakla birlikte, geçmiş yıllarda bu amaçla yapılan ça
lışmalar ve girişilen bazı denemeler, büyük ölçüde gerekli ortamın oluşmamış olması nedeniy
le başarılı sonuçlara ulaşmamıştır. Son olarak ise, ekonomimizin dışa açılışı gayretleri çerçeve
sinde ve Lübnan krizi dolayısıyla, bu ülkedeki ticarî ve ekonomik faaliyetlerin bölgedeki diğer 
bazı ülkeler yerine ülkemize kaydırılmasının sağlayacağı avantajlar da göz önünde tutularak, 
ülkemizde serbest liman ve bölgeler kurulması çalışmaları önem ve müstaceliyetle ele alınmış
tır. Esas itibariyle, halen yürürlükte bulunan ve Türkiye'de serbest bölge kurma yetkisini Ba
kanlar Kuruluna veren 21 Aralık 1953 tarihli ve 6209 sayılı "Serbest Bölge Kanunu"nda tespit 
edilmiş esaslar çerçevesinde, Hükümetçe 1983 yılı başlarında girişilen bu çalışmalar halen ileri 
bir safhaya ulaşmıştır. Kurulacak serbest liman ve bölge tipleri ve yerleri hususunda prensip 
kararlarına varılmış, gerekli etüdler yaptırılmış ve bu liman ve bölgelerden bazılarının pek kısa 
zamanda ilan edilmesi ve bilfiil kuruluş faaliyetlerine geçilmesi noktasına gelinmiştir. Bu geliş
meler yanında, serbest bölgelerin hukukî çerçevesi ve yönetim şeklinin günün gereklerine göre 
düzenlenmesi ile ilgili gerekli hazırlıklar da büyük ölçüde ilerlemiştir. Bu çerçevede, kurulması 
öngörülen serbest liman ve bölgelerin gerek kuruluş faaliyetlerinin yürütülmesini gerek bunla
rın yönetim ve işletilmesi ile ilgili hizmetleri merkezde üstlenecek bir "teşkilat"ın oluşturul
ması müstaceliyet kazanmıştır. Halen, devlet teşkilatımızda, son derece kapsamlı ve çeşitli iş
levleri gerektiren bu hizmetleri mevcut mevzuata dayanarak yüklenip yürütebilecek bir Bakan
lık veya kuruluş bulunmamaktadır. Esasen, mahiyetleri icabı serbest liman ve bölgelerin, müm
kün mertebe müstakil, özel ve esnek kurallara göre çalışabilecek, fakat aynı zamanda yeterli 
otoriteye sahip bir merkez teşkilatına sahip kılınması gerekli görünmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 503) 



— 12 — 

Bu gerekçelerle, serbest liman ve bölgelerin kurulması için olduğu kadar, kurulduktan sonra 
yönetim ve işletilmelerinin düzenli ve etkin bir biçimde sağlanması için de elzem olan söz ko
nusu teşkilatlanma ihtiyacını karşılamak amacıyla, serbest bölgelerle ilgili merkez teşkilatını 
düzenlemek üzere, 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin 
Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunu gereğince çıkarılan Çerçeve Kararname esaslarına bağlı 
kalınarak, Serbest Bölgeler Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname Tasarısı hazırlanmıştır. 

TASARININ TÜMÜNE İLİŞKİN GEREKÇE 

Tasarının hazırlanmasında, ülkemizde serbest bölgelerin kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetle
rin yürütülmesi ve bu bölgelerin tesisinden sonra yönetim ve işletmelerinin, bu alanda tespit 
edilmiş bulunan amaç ve kurallara uygun şekilde sağlanması için merkezde yerine getirilmesi 
gerekli hizmetlerin etkin bir biçimde düzenlenmesi ihtiyacının karşılanması amacı çerçevesin
de, kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi prensiplerine ve genel çerçeveye uyulmuştur. 

A) Tasarının Temel Fikri 

Tasan, ülkemizin coğrafî konumunun ve ekonomik ve dış ticaret imkânlarının daha iyi 
değerlendirilmesi için kurulacak serbest bölgelerin kuruluş faaliyetlerinin yürütülmesi, bu böl
gelerin tesisinden sonra yönetiminin ve işletilmesinin üstlenilmesi ve denetimi için merkezde 
gerekli esneklik, sürat ve yetki ile çalışıp kararlar verebilecek bir mekanizmanın -ülkemizde 
ilk defa olarak- oluşturulmasının gerekli olduğu fikrinden hareket etmektedir. Bu amacın, ser
best bölgelerle ilgili genel politikaları tespit edecek ve ilke kararlarını verecek, siyasî düzeyde 
bir yüksek kurul ile söz konusu genel politika ve strateji çerçevesinde serbest bölgelerin kuru
luş faaliyetlerini bilfiil yürütecek, bu bölgelerin yönetim, işletme ve denetimini üstlenecek, Baş
bakanlığa bağlı bir icra organı ile sağlanabileceği düşünülmüştür. 

B) Serbest Bölgelerle İlgili Temel Politikalar ve Kararlar 

Tasarıda öngörülen teşkilatın, en başta gelen görevlerinden biri, serbest bölgelerin kurul
ması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili genel strateji ve politikaların tespiti, bu konulardaki 
temel esasların karara bağlanmasıdır. Ülkemizin genel ekonomik politikasını yakından ilgilen
diren bu görevin en yüksek düzeyde sağlanması gereği karşısında, bu konudaki yetkinin Baş
bakanın veya Başbakanın görevlendireceği Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı veya Devlet 
Bakanının başkanlığında ilgili Bakanlardan oluşan bir yüksek kurula verilmesi öngörülmüştür. 

C) Ayrı Ayrı Mahallerde Kurulacak Serbest Bölgelerin Yönetim ve İşletilmesinin Yön
lendirilmesi 

Teşkilatın icra organının başta gelen görevlerinden biri, ayrı ayrı yerlerde kurulacak olan 
serbest bölgelerin belirli ölçüde muhtar bir biçimde çalışacak mahallî otoritelerinin faaliyetle
rini yönlendirmek ve gözetimini sağlamaktır. Tasarıda bu amaçla, merkez teşkilatına bağlı olarak 
serbest bölgelerde kurulacak gerekli teşkilatların, gerek bölgedeki kamu kurum ve kuruluşla
rının görevlileri ile işbirliğinin ahenkli bir şekilde yürütülmesini sağlamak gerek söz konusu 
teşkilatların faaliyetlerini yönlendirmek ve denetlemek için gerekli düzenlemeler öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 503) 



— 13 — 

D) Serbest Bölgelerin Hukukî Çerçevesine tlişkin İşler 

Ayrı ayrı mahallerde kurulacak serbest bölgelerin yönetimini üstlenecek gerekli teşkilatla
rın yetki ve görevlerinin yönetmeliklerle düzenlenmesi gerekmektedir, öte yandan, bu bölgele
rin işletilmesi ile ilgili olarak çeşitli hukukî düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, bu'arada, müte
şebbislerle işletme, kira v.s. türünden akitlerin yapılması gerekecektir. Tasarıda, bütün bu hu
kukî düzenlemelerin metinlerinin ve tasarılarının hazırlanması ve serbest bölgelerin kuruluş, 
yönetim ve işletilmesiyle ilgili her türlü hukukî meselelerin çözümlenmesi için gerekli hizmet
ler düzene bağlanmıştır. 

E) Serbest Bölgelerle tlgili Teknik Hizmetler 

Serbest Bölgelerin özellikle kuruluş safhasında, her bölgenin tesisi ile ilgili planlama faa
liyetlerini yönlendirmek ve koordine etmek, bunlarla ilgili alt yapı ve diğer yatırımların proje 
ve etüdlerini yaptırmak, bu projelerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek gibi çeşitli 
faaliyetler gerekecektir. Tasanda, Teşkilatın bu görevleri yerine getirmesi için gerekli düzenle
meler öngörülmüştür. 

F) Serbest Bölgelerin tçte ve Dışta Müteşebbislere Tanıtılması 

Serbest Bölgelerin ekonomimize beklenen yararları sağlaması, bu bölgelerde özel ve ya
bancı müteşebbislerin arzu edilen ölçüde faaliyet göstermelerine, işletmeler kurmalarına ve ya
tırım yapmalarına bağlıdır. Bunu sağlamak için ise, kurulacak serbest bölgelere müteşebbisle
rin celbi ve özendirilmesi için önemli ölçüde tanıtma, propaganda ve reklam faaliyetinin göste
rilmesi için gerekli düzenlemeler öngörülmüştür. 

G) tlgili Kamu ve özel Sektör Kuruluşları ile Koordinasyon Gereği 

Serbest Bölgelerin kuruluş, yönetim ve işletilmesi, aynı zamanda, çeşitli kamu kuruluşları 
ve özel sektör kuruluşlarının işbirliğini gerektirmektedir. Tasarıda, bu koordinasyon ve işbirli
ğini etkin bir şekilde sağlamak için Teşkilat icra organının başının başkanlığında ilgili kamu 
ve özel sektör kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir kurulun oluşturulması ve bu kurula söz 
konusu ihtiyacı karşılayacak yetkiler verilmesi öngörülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede Serbest Bölgeler Teşkilatının kuruluş amacı ile Kanun Hük
münde Kararnamenin amacı belirtilmiştir. Tasarıya göre, Teşkilatın kuruluş amaa, ülkemizin 
coğrafî konumunun ve ekonomik ve dış ticaret imkânlarının daha iyi değerlendirilmesi için 
kurulacak serbest bölgelerin kuruluş faaliyetlerini yürütmek, yönetim ve işletilmesini üstlen
mek olarak belirlenmiştir. Kararnamenin amaa ise, teşkilatın teşkilat ve görevlerini düzenle
mektir. 

Madde 2. — Bu maddede Teşkilatın görevleri ana hatları ile belirtilmektedir. 

Maddede, Teşkilatın amacını gerçekleştirmek için yapması gereken görevler, serbest böl
gelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili politika ve prensipleri tespit etmek, plan
lama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, bu bölgelerdeki faaliyetleri ekonomik sektör ve 
alt sektör grupları itibarile yönlendirmek, denetlemek ve denetlettirmek, bölgelere getirilen eş
yanın depolanma, tanzim, tasnif, teşhir ve benzeri diğer ameliyelerin yapılmasını düzenlemek, 
buralardaki faaliyetlerin gerektirdiği tesislerin kurulması ve işletilmesini sağlamak, bölge içinde 
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ve dışında her türlü bankacılık, sigortacılık, eksperlik, mühendislik, müşavirlik, bakım ve ser
vis faaliyetlerini düzenlemek, bölgelerin sınırlarında inzibat, muhafaza ve kontrolün sağlan
ması esaslarını tespit etmek, bu konudaki uygulamayı denetlemek ve gözetimim sağlamak, böl
geleri doğrudan doğruya işletmek veya özel sektör tarafından işletilmesine izin verilen bölgele
rin denetim ve gözetimini sağlamak bölgelerin kuruluş safhasında, gerekli projeleri hazırlat
mak, yatırım programına alınan bölgelerin uygulama ve işletmeye açılabilmesi için gerekli ya
tırım programlarını takip etmek ve sonuçlandırmak ile bu bölgelerin yönetimiyle ilgili her tür
lü tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak şeklinde tarif edilmektedir. 

Madde 3. — Bu maddede Teşkilatın iki ana unsuru belirtilmektedir. Bunlar, Serbest Böl
geler Yüksek Kurulu ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüdür. 

Madde 4. — Bu maddede, Teşkilatın siyasî düzeyde en yüksek karar organı olan Serbest 
Bölgeler Yüksek Kurulunun oluşum şekli ve Kurulun sekretarya hizmetlerinin hangi makam 
tarafından yürütüleceği belirtilmektedir. 

Madde S. — Bu maddede, Serbest Bölgeler Yüksek Kurulunun görevleri ana hatları ile 
belirtilmektedir. 

Maddede, Yüksek Kurulun görevleri, serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletil
mesine ilişkin genel strateji ve politikaları tespit etmek, bunlarda ihtiyaca göre gerekli değişik
likleri yapmak, serbest bölgelerle ilgili temel esasları karara bağlamak, bu konuda ortaya çıka
bilecek görev yetki uyuşmazlıklarını ortadan kaldıracak kararlar almak, ilgili prensip sorunla
rını çözümlemek ve genel olarak üst düzeyde kararı gerektirecek tüm hususları sonuçlandır
mak şeklinde tarif edilmektedir. 

Madde 6. — Bu maddede, Teşkilatın icra organı olan Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü
nün merkez teşkilatının oluşumu, Çerçeve Kararname esas alınarak belirtilmiştir. 

Madde 7. — Bu maddede, Genel Müdürlüğün görevi belirtilmiştir. Maddeye göre, Genel 
Müdürlüğün görevi, serbest bölgelerin kuruluşu, yönetimi ve işletilmesi ile ilgili faaliyetlerin, 
Serbest Bölgeler Yüksek Kurulunun kararları doğrultusunda planlanması ve yürütülmesidir. 

Madde 8-9. — Bu maddelerde sırasıyla Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının gö
revleri Çerçeve Kararname esas alınarak belirtilmiştir. 

Madde 10. — Bu maddede Genel Müdürlükteki ana hizmet birimlerinin isimleri sayılmıştır. 

Madde 11. — Bu maddede, ana hizmet birimlerinden ilki olan Serbest Liman ve Bölgeler 
Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. Bu görevler, esas itibarile, ayrı ayrı mahallerdeki 
serbest bölgelerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve gözetimi ile serbest bölgedeki faaliyetlerin 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları görevliler ile işbirliği suretiyle uyumlu bir şekilde yürütülme
sinin sağlanmasını ve serbest bölgelerin yönetim ve işletme faaliyetlerinde karşılaşılabilecek so
runların çözümlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını kapsamaktadır. 

Madde 12. — Bu maddede, ana hizmet birimlerinden biri olan Hukukî ve tdarî tşler Dai
resi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. Bu görevler, esas itibarile, serbest bölgelerin kurulu
şu, yönetimi ve işletilmesine ilişkin her türlü hukukî ve idarî metinlerin düzenlenmesini, müte
şebbislerle yapılacak âkit tasarılarının hazırlanmasını ve bölgelerle ilgili olarak ortaya çıkabi
lecek hukukî ve idarî meselelerin incelenmesini ve çözüm tekliflerinin hazırlanmasını kapsa
maktadır. 
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Madde 13. — Bu maddede, Plan, Proje ve Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının görev
leri belirtilmiştir. Bu ana hizmet biriminin görevleri, esas itibariyle, serbest bölgelerin kuruluş 
safhasında gerekli planlama faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve koordinasyonunu, alt yapı ve diğer 
yatırımların proje ve etillerinin yaptırılmasını, yatırım uygulamalarının koordinasyonuna iliş
kin işlerin yürütülmesini ve genel olarak serbest bölgelerin teknik yönleriyle ilgili olarak orta
ya çıkabilecek meselelerin incelenmesini ve gerekli hazırlıkların yapılmasını kapsamaktadır. 

Madde 14. — Bu maddede, ana hizmet birimlerinden bir diğeri olan Tanıtma, Yayın ve 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. Bu görevler, esas itibariyle, serbest 
bölgelerin içte ve dışta müteşebbislere tanıtılmasına yönelik her türlü faaliyetin yürütülmesini, 
bu çerçevede, müteşebbislerin başvurularının işleme konmasını, gerekli istatistiki verilerin der
lenmesini, yabancı ülkelerdeki serbest bölge idareleri ile temasların yürütülmesini kapsamaktadır. 

Madde 15-16-17-18. — Bu maddelerde yardımcı birimler ve görevleri Çerçeve Kararname
ye uygun olarak belirtilmiştir. Teşkilattaki yardımcı birimler şunlardır : Genel Sekreterlik, Per
sonel Şubesi Müdürlüğü, tdarî ve Malî tşler Şubesi Müdürlüğü. 

Madde 19. — Bu maddede, Savunma Uzmanlığının görevleri belirtilmiştir. 

Madde 20-21. — Bu maddelerde, Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulunun oluşum şekli 
ve görevleri belirtilmiştir. Serbest Bölgelerin kuruluş, yönetim ve işletilmesi çeşitli kamu kuru
luşlarımız arasında olduğu kadar, kamu kuruluşlarımız ve özel sektör kuruluşlarımız arasında 
da işbirliği ve koordinasyonu gerektirmektedir. Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulunun, bu 
ihtiyaca cevap verecek görevlerle teçhiz edilmesi ve Serbest Bölgeler Genel Müdürünün Baş
kanlığında ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşması öngörülmüştür. 

Madde 22-23-24-25-26-27, — Bu maddelerde yer alan, yöneticilerin sorumlulukları, işbir
liği ve koordinasyon görev, yetki ve sorumluluğu, denetleme görevi, mahallî idarelerle koordi
nasyon sorumluluğu, Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi, yetki devri ile ilgili esas
lar Çerçeve Kararnameye uygun olarak düzenlenmiştir. 

Madde 28-29. — Bu maddelerde, Genel Müdürün memur atama yetkisi ile Genel Müdür
lüğün kadrolarının tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile ilgili genel hükümler yer almaktadır. 

Madde 30. — Bu maddede, ayrı ayrı mahallerde Bakanlar Kurulunca yerleri ve sınırları 
tespit edilmek suretiyle tesis olunacak serbest bölgelerde gerekli mahallî teşkilatın kurulması 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 31-32-33. — Bu maddelerde, Genel Müdürlüğün, görevlerini gereği gibi yerine ge
tirebilmesi için yeterli nitelikte elemanlarla teçhizini sağlamak amacıyla, sözleşmeli yerli ve ya
bancı eleman çalıştırabilmesini, uzmanlık isteyen işlerde kamu kurum ve kuruluşlarımız per
sonelini geçici olarak görevlendirebilmesini ve yine uzmanlık isteyen işlerde üniversite öğretim 
elemanlarını istihdam edebilmesini mümkün kılacak hükümler yer almaktadır. 

Madde 34. — Bu maddede, Genel Müdürlüğe, görevlerinin gereği olarak, serbest bölgele
rin kuruluş ve işletilmesi ile ilgili araştırma, etüt ve proje tetkiki gibi işleri yerli ve yabancı ger
çek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptırabilme yetkisi verilmektedir. 

Madde 35. — Bu madde yürürlük maddesidir. 

Madde 36. — Bu madde yürütme maddesidir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞt 151 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Serbest Bölgeler Teşkilatının kurulması; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 14.10.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1 
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 6209 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu uyarın

ca ülkemizin coğrafi konumunun ve ekonomik ve dış ticaret imkanlarının daha iyi değerlendi
rilmesi için kurulacak serbest bölgelerin kuruluş faaliyetlerini yürütmek, yönetimini ve işletil
mesini sağlamak üzere, Başbakanlığa bağlı "Serbest Bölgeler Teşkilatı"mn kurulmasına, teş
kilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Başbakan, bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet 
Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 

Görev 
MADDE 2 
Serbest Bölgeler Teşkilatı'nın görevleri şunlardır : 
a) Kalkınma plan ve programları çerçevesinde, bölge ticaretinin akımı da gözönünde tu

tulmak suretiyle serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili politika ve pren
sipleri tespit etmek, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 

b) Serbest bölgelerde yapılacak faaliyetleri ekonomik sektör ve alt sektör grupları itiba
rıyla yönlendirmek, denetlemek ve denetlettirmek, 

c) Serbest bölgelerde yurt içinden ve yurt dışından getirilen eşyanın depolanma, tanzim, 
tasnif, teşhiri ve benzeri diğer ameliyelerin yapılmasını düzenlemek, 

d) Serbest bölge faaliyetlerinin gerektirdiği tesislerin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak, 
e) Serbest bölge içinde ve dışında her türlü bankacılık, sigortacılık, eksperlik, mühen

dislik, müşavirlik, bakım ve.servis faaliyetlerini düzenlemek, 
f) Serbest bölgelerin gerek içindeki gerek deniz ve kara taraflarındaki sınırların inzibat, 

muhafaza ve kontrolünün sağlanması esaslarını tespit etmek, düzenlemek, bu husustaki uygu
lamanın gözetim ve denetimini sağlamak,. 

g) Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulacak serbest bölgelerin işletmelerinin gözetim 
ve denetimini sağlamak, 

h) Serbest bölgelerin kuruluş safhasında, bu bölgelerle ilgili projeleri hazırlamak ve Ba
kanlar Kuruluna sunmak, 

i) Yatırım programına alınan serbest bölgelerin uygulama ve işletilmeye açılması için ge
rekli yatırım programlarını takip etmek ve sonuçlandırmak, 

j) Serbest bölgelerin yönetimi ile ilgili her türlü tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak. 
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Teşkilat 
MADDE 3 
Serbest Bölgeler Teşkilatı, Serbest Bölgeler Yüksek Kurulu ve Serbest Bölgeler Genel Mü

dürlüğünden oluşur. 

İKİNCİ KISIM 

Serbest Bölgeler Yüksek Kurulu 

Serbest Bölgeler Yüksek Kurulu 
MADDE 4 
Serbest Bölgeler Yüksek Kurulu, Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanının baş

kanlığında, İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Çalışma, Sana
yi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ile İmar ve İskân Bakanlarından oluşur. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Başbakanlık Serbest Bölgeler Genel Müdürü Ku
rul'un toplantılarına katılır. 

Kurul'un görüşeceği konuların nitelik ve özelliği gerektiriyorsa Kurul'a Başkan tarafın
dan diğer Bakanlar da davet edilebilir. 

Kurul'un sekreterya hizmetleri Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

Serbest Bölgeler Yüksek Kurulunun Görevleri 
MADDE 5 
Serbest Bölgeler Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili genel stratejiyi ve po

litikaları tespit etmek ve bunlarda zamanla ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre gerekli değişiklikle
ri yapmak, 

b) Serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesine ilişkin temel esasları karara 
bağlamak, 

c) Serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili olarak bakanlıklar ve 
diğer kamu kuruluşları arasında görev ve yetki itibariyle birbirlerine karışabilecek konularda 
hizmetlerin aksamasına ve yetki uyuşmazlığına neden olabilecek hususları ortadan kaldıracak 
kararları almak, 

d) Serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili olarak ortaya çıkabi
lecek prensip sorunlarını çözümlemek, 

e) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce tespit edilerek, üst düzeyde kararı gerektirecek 
hususları sonuçlandırmak. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 

BÎRÎNCt BÖLÜM 
Teşkilat ve Görev 

Teşkilat 
MADDE 6 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ana hizmet birimleri ile yardımcı bi

rimlerden oluşur. 

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Görev 
MADDE 7 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nün görevi ülkemizde serbest bölgelerin kuruluşu, yö

netimi ve işletilmesi ile ilgili faaliyetleri, Serbest Bölgeler Yüksek Kurulu'nun kararlan doğrul
tusunda planlamak ve yürütmektir. 

ÎKÎNCt BÖLÜM 
Genel Müdürlük 

Genel Müdür 
MADDE 8 
Genel Müdür, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün en üst amiridir. Genel MüdürleK 

hizmetlerini, Hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık 
programlara Serbest Bölgeler Yüksek Kurulu kararlarına, kanun, tüzük ve yönetmelik hüküm
lerine uygun olarak düzenler ve yürütür. 

Genel Müdür Yardımcısı 
MADDE 9 , 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü hizmetlerinin yönetim, koordinasyon ve denetiminde 

Genel Müdüre yardımcı olmak üzere bir Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

Ana Hizmet Birimleri 
MADDE 10 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğündeki ana hizmet birimleri şunlardır : 

a) Serbest Bölgeler Dairesi Başkanlığı, 
b) Hukukî ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Plan, Proje ve Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 
d) Tanıtma, Yayın ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 
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Serbest Bölgeler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 11 
Serbest Bölgeler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Serbest bölgelerin faaliyetlerini yönlendirmek ve gözetimini sağlamak, 

b) Serbest bölgelerdeki liman hizmetlerinin, haberleşme, ulaştırma, sağlık ve karantina 
gibi mutad işletme faaliyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği suretiyle uyumlu 
bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

c) Serbest bölgelerin inzibat, muhafaza ve kontrol hizmetlerini ilgili kamu kurum ve ku
ruluşları ile işbirliği suretiyle uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

d) Serbest bölgelerin yönetim ve işletme faaliyetlerine ilişkin sorunlann çözümlenmesi 
için gerekli tedbirleri almak, 

e) Serbest bölgelerce, yetki ve görevleriyle ilgili olarak Genel Müdürlüğe yapılacak baş
vuruları cevaplandırmak, sonuçlandırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

Hukukî ve idarî isler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 12 

Hukukî ve tdarî tşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Serbest bölgelerin kuruluşu, yönetimi ve işletmesine ilişkin her türlü hukukî ve idarî 
metinleri düzenlemek, 

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere başvuracak müteşebbislerle yapılacak akit 
tasarılarını hazırlamak, 

c) Serbest bölgelerin kuruluş, yönetim ve İşletme safhalarında ortaya çıkabilecek çeşitli 
hukukî ve idarî meseleleri incelemek ve çözüm teklifleri hazırlamak. 

Plan, Proje ve Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 13 
Plan, Proje ve Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Serbest bölgelerin kuruluş safhasında gerekli planlama faaliyetlerini yönlendirmek ve 
koordine etmek, 

b) Serbest bölgelerle ilgili alt yapı ve diğer yatırımların proje ve etütlerini yaptırmak, 

c) Alt yapı ve diğer yatırım uygulamalarının ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonuna 
ilişkin işleri yürütmek, 

d) Serbest bölgelerin işletilmesinin teknik yönleriyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek me
seleleri incelemek, gerekli hazırlıkları yapmak. 

Tanıtma, Yaytn ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 14 
Tanıtma, Yayın ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Serbest bölgelerle ilgili olarak müteşebbislerce yapılacak başvuruları işleme koymak 
ve cevaplandırmak, 

b) Serbest bölgelerin içte ve dışta müteşebbislere tanıtılmasına yönelik her türlü faaliyeti 
yürütmek, 
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c) Genel Müdürlüğün görev kapsamına giren konularda istatistikî verilerin değerlendi
rilmesi ve yayını için gerekli çalışmaları yapmak, 

d) Yabancı ülkelerdeki serbest bölgeler idareleri ile temaslar kurmak ve yürütmek, 

e) Yabancı ülkelerdeki serbest bölgelerdeki çalışma ve gelişmeleri takip etmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 
MADDE 15 
Genel Sekreterin yönetimindeki yardımcı birimler şunlardır : 

a) Genel Sekreterlik, 
b) Personel Şubesi Müdürlüğü, 
c) tdarî ve Malî tşler Şubesi Müdürlüğü. 

Genel Sekreterlik 

MADDE 16 
Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır : 

a) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 
b) Yardımcı birimleri yönetmek, 
c) Gend Müdürlüğü ilgilendiren toplantı ve görüşmeleri düzenlemek ve bunlara ait önemli 

not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 

d) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut yönerge, direktif ve emirle
re göre yürütmek, 

e) Genel Müdürce verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Personel Şubesi Müdürlüğü 

MADDE 17 
Personel Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları 
yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, 

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, 
c) Genel Müdürlüğün hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 
d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri işleri yapmak. 

idarî ve Malî işler Şubesi Müdürlüğü 
MADDE 18 
tdarî ve Malî tşler Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Genel Müdürlüğün hizmetleri için gerekli olan malzeme, araç, gereçleri satın almak, 
depolamak, kiralamak, ayniyat hesaplarını tutmak, 

b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
c) Genel Müdürlük bütçesini plan ve programlara uygun olarak hazırlamak ve uygula

masını izlemek, 
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d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek, 
e) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını 

sağlamak, 
f) Evrak ve yazı işlerini yürütmek, 
g) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Savunma Uzmanlığı 
MADDE 19 
Savunma Uzmanlığı, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. 

BEŞlNCt BÖLÜM 
Sürekli Kurul 

Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulu 
MADDE 20 

Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulu, Serbest Bölgeler Genel Müdürünün başkanlığın
da, içişleri, Maliye, Bayındırlık, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Çalışma, Sanayi ve Tek
noloji, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve tmar ve tskân Bakanlıkları temsilcileri ile Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı ve Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları Deniz Ticaret Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcilerinden oluşur. 

Koordinasyon Kurulu'nun toplantılarına, konuların nitelik ve özelliği gerektiriyorsa diğer 
bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve üniversiteler temsilcileri 
davet edilebilir. 

Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulunun Görevleri 
MADDE 21 

Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulu'nun görevleri şunlardır : 
a) Serbest Bölgelerin kuruluş, yönetim ve işletilmesine ilişkin konularda ilgili kamu ku

ruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamaya yönelik tedbirleri tespit etmek, 

b) Serbest bölgelerin kuruluş, yönetim ve işletilmesine ilişkin konularda kamu kuruluş
ları ile özel sektör kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamaya yönelik tedbirleri 
tespit etmek, 

c) Genel Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren faaliyetleri ile bakanlık ve diğer kamu 
kuruluşlarının yetki ve görevleri arasında yetki uyuşmazlığının ortaya çıkmasını önleyici ted
birleri tespit etmek, 

d) Serbest bölgelerin kuruluş, yönetim ve işletilmesiyle ilgili her türlü koordinasyon faa
liyetleri hakkında Serbest Bölgeler Yüksek Kurulu'nun kararını gerektirecek hususlarda görüş 
bildirmek. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları 
MADDE 22 
Genel Müdürlük teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulunduk

ları hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve 
programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği Konusunda Genel Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
MADDE 23 
Genel Müdürlük ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların uyacakları 

esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koor
dinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Genel Müdürlük, diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde 
Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve 
koordinasyon sağlamaktan sorumludur. 

Denetleme Görevi 
MADDE 24 
Genel Müdür, merkez kuruluşu ile serbest bölgelerin tüm faaliyetlerini, işlemlerini ve he

saplarını denetlemeye ve denetlettirmeye görevli ve yetkilidir. 

Mahallî idarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
MADDE 25 
Genel Müdürlük, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağla

maktan sorumludur. 

Genel Müdürlüğün Düzenleme Görev ve Yetkisi 
MADDE 26 
Genel Müdürlük, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetme

lik, yönerge, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki Devri 
MADDE 27 
Genel Müdür ve her kademedeki Genel Müdürlük yöneticileri, sınırlarını açıkça belirle

mek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlanna devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin 
sorumluluğunu kaldırmaz. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 
MADDE 28 
25.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Ge

nel Müdür tarafından yapılır. Ancak Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere 
devredebilir. 

Kadrolar 
MADDE 29 
Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kad

ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün kadroları EK-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Serbest Bölgeler 
MADDE 30 
Serbest Bölgeler Kanunu*na göre, Bakanlar Kurulunca yerleri ve sınırları belirlenen ser

best bölgelerde, gerekli teşkilat kurulur. 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması 
MADDE 31 
Genel Müdürlük zorunlu ve özel durumlara özgü olmak üzere özel bir meslek bilgisi ve 

uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde kadro karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkında hükümlerine bağlı olmak
sızın Başbakan'ın onayı ile sözleşmeli yerli ve yabancı eleman çalıştırabilir. 

Bu şekilde çalıştırılacakların sayısı, ödenecek ücretlerin tavan ve tabanı her malî yıl başın
da Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personel Görevlendirilmesi 
MADDE 32 
Kamu kurum ve kuruluşları personelinden uzmanlık isteyen işlerde geçici olarak görev

lendirilmelerine gerek görülenler ilgili kurum veya kuruluşun uygun görüşü alınmak, süre ve 
ve çalışma konusu belirlenmek koşuluyla ve ilgili Bakanın onayı ile kısa süreli olarak görevlen
dirilebilirler. 

Üniversite Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi 
MADDE 33 
Oluşturulacak uzmanlık komisyonları ile uzmanlık isteyen işlerde üniversite öğretim ele

manları, 2S47 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 38'inci maddesi esaslarına göre görevlendiri
lebilir. öğretim elemanlarına ödenecek huzur hakkı ve ücretler bağlı olduğu kurum veya kuru
luşun döner sermayesine gelir kaydedilmez. 

Sözleşme ile Araştırma, Etüd ve Proje Yaptırma 
MADDE 34 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, serbest bölgelerin kuruluşu ve işletilmesi ile ilgili ola

cak araştırma, etüd ve proje tetkiki gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme 
ile yaptırabilir. 
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• EK—1 Sayıh Cetvel 
Serbest Bölgeler Merkez Teşkilatı 

Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Ana Hizmet Birimleri Yardımcı Birimler 

Genel Müdür Genel Md. Yrd. 1. Serbest Bölgeler D. Bşk. 1. Genel Sekreterlik 
2. Hukukî ve tdarî tşler D. Bşk. 2. Personel Şb. Md. 
3. Plan, Proje ve Teknik Hizmetler 3. tdarî ve Malî tşler 

D. Bşk. Şb. Md. 
4. Iknıtma, \ayın ve Dış İlişkiler 4. Savunma Uzmanlığı 
D. Bşk. 

EK—2 Sayılı Cetvel 

SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO CETVELİ 

A) ANA HİZMET BİRİMLERİ KADROLARI 

Unvan 

Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı 
Daire Başkanı 
Uzman 
Uzman 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Uzman Yardımcısı 
Uzman Yardımcısı 
Uzman Yardımcısı 

Derece 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Sınıf 

G.l.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
T.H.S. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 
G.t.H. 

Adet 

1 
1 
4 
3 
3 
4 
4 
2 
2 
2 

Ek gösterge 

500 
400 
400 
300 

100 
50 
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B) DANIŞMA BİRİMLERİ KADROLARI 

Unvan Derece Sınıf Adet Ek gösterge 

Savunma Uzmanı 2 G.İ.H. 1 200 

C) YARDIMCI BİRİMLER KADROLARI 

Unvan 

Genel Sekreter 
Şube Müdürü 
Memur 
Memur 
Sekreter 
Sekreter 
Daktilo 
Daktilo 
Odacı 
Odacı 
Odacı 

Derece 

2 
4 
7 
8 
6 
7 
5 
7 
9 
10 
11 

Sınıf 

G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
G.İ.H. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 
Y.H.S. 

Adet 

1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Ek gösterge 

300 
50 
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Yürürlük 

MADDE 35. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 36. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

B. Ulusu 
Başbakan 

Devlet Bak.-Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
M. Ozgüneş 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 
Dışişleri Bakanı 

/ . Türkmen 
Millî Eğitim Bakanı 

H. Sağlam 
Ticaret Bakam 

K. Cantürk 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof Dr. C. T Sadıklar 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

M. Turgut 
Kültür ve Turizm Bakanı 

/. Evliyaoğlu 
Köy tşleri ve Koop. Bakanı 

M. R. Güney 
Sosyal 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ Öztrak 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. M. N. Özdas 

Adalet Bakanı 
K. Akdoğan 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T Önalp 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof Dr. K. Kılıç turgay 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Çalışma Bakanı 
Prof Dr. T Esener 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

tmar ve tskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Güvenlik Bakam 
S. Side 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 31.12.1987 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-1/350/02585 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

"Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî 
Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 ind maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Memleket ekonomisinin yönlendirilmesiyle ilgili olarak alınacak bütün kararların uygula
ma safhasına gelmeden önce kurul bazında gerçekleştirilmesi hususu 3056,2983 ve 298S sayılı 
kanunlar ile 233 ve 223 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle sırasıyla Ekonomik îşler Yük
sek Koordinasyon Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kuru
lu adı altındaki ihtisas kurullarına tevdi edilmiş ise de, birbirlerinden bağımsız şekilde karar 
almak suretiyle Bakanlar Kurulu'na yol göstermek mevkiinde bulunan bu kurullar arasında, 
özellikle ekonomik problemlere makro seviyede çözüm bulunması gereken durumlarda belirli 
bir koordinasyonun tahakkuku ihtiyacı hissedilmiş; ancak, bu kurulları düzenleyen mevzuatın 
mezkûr kurullar arasında makûl bir işbölümüne cevaz vermemesi ve bunların birlikte karar 
alma yollarını tıkaması dolayısıyla, yurt ekonomisiyle ilgili büyük kararların tek merkezden 
ve acilen alınmasını engellemiştir. 

Ülkenin iç ve dış ekonomik hayatıyla ilgili konularda meri mevzuatla öngörülmüş bulu
nan ve birden ziyade kurulun müstakil şekilde faaliyet göstermesine imkân sağlayan bu yetki 
dağınıklığının teke indirilmesinin, memleketin müstakbel menfaatleri açısından faydalı olaca
ğı düşünülmüştür. 

Nitekim getirilen düzenleme ile, bir yandan Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuru
lu ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu kaldırılırken, bir yandan da bu kurulların temel 
fonksiyonlarıyla ilgili görevlerin Yüksek Plânlama Kurulu'nca tedviri tatbik mevkiine konul
maya çalışılmıştır. Başka bir ifade ile, memleket ekonomisinin çeşitli kurulların görevleri ara
sında dağıtılmış bulunan yönetim noktaları, Yüksek Plânlama Kurulu*nun görevleri içinde te
merküz ettirilmek suretiyle, kararların bütünlük içerisinde ve daha süratli bir şekilde alınarak 
uygulamaya konulmasına imkân sağlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası
na getirilmiş bulunan değişiklikle, Başbakanın Devlet Plânlama Teşkilatı ile ilgili yetkilerini 
gerekli gördüğünde münhasıran Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı vasıtası ile kullanabilme
sine cevaz veren sınırlayıcı hüküm tadil edilmek suretiyle Başbakana adıgeçen Kanun Hükmünde 
Kararnameden doğan yetkilerini bir Devlet bakanı aracılığı ile kullanabilmesi imkânı tanın
makta; böylece, mezkûr yetkilerin, 3046 sayılı Kanun uyarınca gerektiğinde Başbakan Yardım
cısı olarak görevlendirilen bir Devlet bakanı aracılığı ile de istimali mümkün kılınmaktadır. 

Madde 2. — 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Yüksek Plânlama Kurulu" mat-
laplı olan ve Kurul'un teşekkül tarzını öngören 4 üncü maddesine getirilmiş bulunan değişik
likle, Kurul üyesi olan Maliye ve Gümrük, Tarım Orman ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar bakanlarının üyelikleri aynen korunmakla birlikte, Bayındırlık ve tskân Ba
kanı ile Ulaştırma Bakanı da Kurul üyeliğine alınmaktadır. 

Kurul Başkanı olan Başbakanın belirleyeceği en çok üç Devlet bakanının da Kurul üyesi 
olmasına imkân sağlayan düzenleme ile, konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği hallerde, 
oy hakları bulunmamak kaydıyla diğer bakanların ve kamu görevlilerinin de sadece bilgi alın
mak üzere Başkan tarafından Kurula çağrılabilecekleri esası getirilmektedir. 

Diğer bir değişiklikle de, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarının Yüksek Plânlama Kuru
lu Üyesi olmasına imkân tanıyan mezkûr 4 üncü maddedeki hüküm; Kurul'un yüksek seviye
de düşünülmüş olan teşekkül tarzı dolayısıyla, adıgeçen maddeden çıkarılmaktadır. 

Madde 3. — 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yüksek Plânlama Kurulu'nun 
görevlerini belirleyen 5 inci maddesine getirilmiş bulunan değişiklikle; Kurul'un görevlerine, 
bu düzenleme dolayısıyla kaldırılmakta olan Ekonomik tşler Yüksek Koordinasyon Kurulu ve 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun temel görevleri ilave edilmektedir. 

Madde 4. —. Bu madde ile, Ekonomik tşler Yüksek Koordinasyon Kurulu ile Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun teşkilini âmir bulunan, sırasıyla; 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayı
lı Kanun'un 31 inci maddesi ile 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesi, bu 
Kanun Hükmünde Kararnamenin esprisine uygun olarak yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 5. — Bu madde ile; "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu", bazen "Koordi
nasyon Kurulu" olarak da geçen "Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu" ibareleri 
ile bu kurullara mevzuat içinde yapılmış bulunan diğer atıfların, "Yüksek Planlama Kurulu" 
şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 6,7. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 304 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede değişiklik yapılması; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayı
lı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 28.12.1987 tarihinde kararlaştı
rılmıştır. 

MADDE 1. — 8.6.1984 tarihli ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Devlet Planlama Teşkilatı Başbakana bağlı olup, Başbakan bu Teşkilatın yönetimi ile 
ilgili vetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir." 

MADDE 2. — 8.6.1984 tarihli ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yüksek Planlama Kurulu 
Madde 4. — Yüksek Planlama Kurulu Başbakanın başkanlığında Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı, Başbakamn belirleyeceği en çok üç Devlet Bakanı ile Maliye ve Gümrük, 
Tarım Orman ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tfcbiî Kaynaklar, Bayındırlık ve İskân, 
Ulaştırma Bakanlarından meydana gelir. 

Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği hallerde Kurula, Başkan 
tarafından diğer bakanlar ve kamu görevlileri de çağrılabilir. 

Kurulun sekreterya hizmetlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yürütür." 
MADDE 3. — 8.6.1984 tarihli ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin S inci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri 
Madde 5. — Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır : 
1. İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde 

Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak planlar ile yıllık programları Bakanlar Ku
ruluna sunulmadan önce, tayin edilen hedeflere uygunluk ve yeterlilik bakımından incelemek, 

2. Memleketin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek seviyede 
kararlar almak, 

3. Uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararname hükümleri de dikkate alınarak kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili her türlü 
kararları almak, 

4. İthalat ve ihracat rejimlerinin düzenlenmesine dair esasları tespit etmek ve dış ekono
mik münasebetlerde koordinasyonu sağlamak, 

5. 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında 
Kanunun 10 uncu maddesi ve diğer kanunlarla Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kuruluna ve
rilmiş bulunan görevleri yürütmek, 

6. Kanunla veya Bakanlar Kurulunca öngörülen diğer hususlar ile Kurul Başkanı veya 
üyelerinin görüşülmesini istediği konuları karara bağlamak. 
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Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 4. — a) 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesi, 
b) 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı, 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı kanunlar ile 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve sair mevzuatta geçen "Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Kurulu", "Koordinasyon Kurulu" ve "Kamu Ortaklığı Kurulu" ibareleri, "Yüksek Plan
lama Kurulu" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
/ Kaya Erdem 
Devlet Bakanı 

A. Tenekeci 
Devlet Bakanı 

A. Bozer 
Devlet Bakanı 

A. Kahveci 
Devlet Bakanı 

C. Çiçek 
Adalet Bakanı 

M. O. Sungurlu 
tçişleri Bakanı 

M. Kalemli 
Maliye ve Gümrük Bakam 

A. K. Alptemoçin 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

/ . S. Giray 
Ulaştırma Bakanı 

E. Pakdemirli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/ Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V Atasoy 

Devlet Bakanı 
Y B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağ. ve Sos. Yard. Bak. 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Tüiz 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Mület Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/35, 1/50, 1/106, 1/343 28.12.1990 
Karar No. : 147 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

19.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
31.8.1982 tarih ve 17798 sayılı resmî gazetede yayımlanan 44 sayılı "30.9.1960 tarihli ve 91 sayı
lı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"; 3.11.1983 tarihli ve 18210 sayılı resmî 
gazetede yayımlanan 151 sayılı "Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname"; 18.6.1984 tarihli ve 18435 sayılı Resmî Gazetenin mükerrer nüshasında yayımlanan 
223 sayılı "Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname" ve 19.3.1986 tarihli ve 19052 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca 31.12.1987 tarihli ve 19681 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 304 sayılı "Devlet Plan
lama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" Anayasanın 91 inci maddesi uyarın
ca yayımlandıkları tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlık
ça değişik tarihlerde Komisyonumuza havale edilmişti. Anılan Kanun Hükmünde Kararname
ler Komisyonumuz 19 Eylül 1990, 26 Eylül 1990, 3 Ekim 1990, 10 Ekim 1990 ve 17 Ekim 1990 
tarihlerinde yaptığı 3, 4, 5, 6 ve 8 inci birleşimlerinde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Işın 
Çelebi'nin başkanlığında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Maliye ve Gümrük Bakan
lığı yetkililerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Komisyonumuzda görüşmelere başlamadan önce, 31.8.1982 tarih ve 44 sayılı, 3.11.1983 tarih 
ve 151 sayılı, 18.6.1984 tarih ve 223 sayılı ve 31.12.1987 tarih ve 304 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerin birbirleriyle ilişkileri nedeniyle birleştirilerek görüşülmesi ve görüşmelere 8.6.1984 
tarih ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin esas alınması kararlaştırılmıştır. 

Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin genel gerekçesi incelendiğinde; Dayanağını 1961 
ve 1982 Anayasalarından alan ve 5.10.1960 tarihinde yürürlüğe giren 91 sayılı Kanun ile kuru
lan Devlet Planlama Teşkilatının hızlı ve dengeli kalkınmanın gerçekleştirilmesini sağlamak 
amacıyla kurulduğu ve kuruluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, ülkemizin ta
biî, beşeri, ekonomik her türlü kaynaklarını belirleyerek izlenecek ekonomik ve sosyal politi
kalar ile hedeflerin tespitinde hükümetlere yardımcı olan bu teşkilatın ekonomik, sosyal ve kül
türel açıdan hızlı bir gelişme sürecinde olan ülkemizin zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçla
rı nedeniyle teşkilatın idarî yapısının da bu değişikliğe uygun hale getirilmesi amacıyla hazır
landığı ve yürürlüğe konulduğu anlaşılmaktadır. 

Hükümet adına bu gerekçeye ek olarak yapılan açıklamada; Devlet Planlama Teşkilatına 
verilen görevlerin ve Teşkilat yapısının Avrupa Topluluğu, İslam Ülkeleri ve diğer ülkelerle iliş
kilerdeki gelişmeler paralelinde, ülke ekonomisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun hale getiril
mesi yanında söz konusu 8.6.1984 tarih ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygu
lanması sırasında ortaya çıkan bazı sorunların da çözümü amacıyla bazı değişikliklerin yapıl
masının gereği vurgulanarak, Kanun Hükmünde Kararnamelerin görüşmeleri sırasında komis
yonca getirilecek iyileştirme ve yenileştirmelere Hükümetin katılabileceği belirtilmiştir. 
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Bu açıklamalar ışığında söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameyi görüşmeye başlayan 
Komisyonumuz; 8.6.1984 tarih ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, yürürlüğe gir
diği tarihteki ekonomik yapı ve devlet yapısına göre ihtiyaçlara cevap verebilen iyi bir Kararna
me olduğu, ancak aradan geçen uzun zaman içerisinde, Dünya ve ülkemiz ekonomisindeki ge
lişmeler, serbest piyasa ekonomisine geçiş ve Dünya siyasî yapısında meydana gelen değişmeler 
ve ortaya çıkabilecek yeni tercihler sonucunda bu konuda yeni düzenlemeler yapılmasının ge
rekliliği dile getirilmiş ve daha sonra maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda; 
— Kanun Hükmünde Kararnamenin "amaç" başlıklı 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası 

31.12.1987 tarih ve 304 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişikliğe uygun ola
rak yeniden düzenlenmiş, 

— "Görev" Başlıklı 2 nci maddesinin "h" bendi, Avrupa Topluluğunun, Kalkınma planı 
ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak temas ve müzakerelerin yürütüleceği 
ülke ve milletlerarası kuruluşlar arasında açıkça belirtilmesini temin bakımından yeniden dü
zenlenmiş, ayrıca Bölgesel çalışmaların yapılmasına imkân sağlamak amacıyla yeni "i" bendi 
maddeye, eklenmiş, 

— "Teşkilat" başlıklı 3 üncü maddesi aynen, 
— "Yüksek Planlama Kurulu"* başlıklı 4 üncü maddesi, 1 inci maddenin 2 nci fıkrasın

da yapılan değişikliğe paralellik arz edecek şekilde yeniden düzenlenmiş, 
— "Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri" başlıklı 5 inci maddesi, 31.12.1987 tarihli 

ve 304 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişikliğe göre yeniden düzenlenmiş, 
— "Müsteşarlık Teşkilatı" başlıklı 6 nci maddesi, Teşkilat yapılarına ilişkin mevzuata ve 

kuruluş kanunlarıyla ilgili düzenlemelere uygunluğu sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiş, 
— "Müsteşar" Başlıklı 7 nci maddesi aynen, 
—- "Müsteşar Yardımcıları" başlıklı 8 inci maddesi Devlet Planlama Teşkilatında Müste

şara planlama koordinasyon, uygulama ve idarî konularla ilgili birimlerin yönetiminde yar
dımcı olmak üzere görevlendirilen Müsteşar Yardımcısı kadrosu 3 'ten 4'e çıkartılmış, 

— "Araştırma Enstitüsü" başlığı altında iktisadî, sosyal ve kültürel konularda ihtiyaç du
yulan araştırma ve incelemeyi yapmak, kurs ve staj programları düzenlemek ve eğitim faaliyet
lerinde bulunmak amacıyla bir Araştırma Enstitüsünün kurulmasına imkân veren yeni bir madde 
9 uncu madde olarak eklenmiş, 

— "Ana Hizmet Birimleri" başlıklı 9 uncu maddesi, 10 uncu madde olarak ve Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığındaki Başkanlık unvanı ile mevcut ana hizmet birimlerinin Genel 
Müdürlük haline dönüştürülmesihTve bu kurumlar arasına, tslam Ülkeleri arasında ekono
mik ve ticarî işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli çalışmayı yapmak ve bu teşki
latların daimî nitelikteki kurullarının sekreterya hizmetlerini yürütmek üzere "tslam Ülkeleri 
ile İlişkiler Genel Müdürlüğü" ile doğrudan Müsteşara bağlı olarak hizmet verecek bir "Proje 
Geliştirme Genel Müdürlüğü"nün de madde kapsamına alınmasını öngörecek şekilde yeniden 
düzenlenmiş, 

— "İktisadî Planlama Başkanlığı" başlıklı 10 uncu Maddesi "İktisadî Planlama Genel 
Müdürlüğü" şeklinde 11 inci madde olarak; "Sosyal Planlama Başkanlığı" başlıklı 11 inci mad
desi, "Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü" şeklinde 12 nci madde olarak "Koordinasyon 
Başkanlığı" başlıklı 12 nci maddesi, "Koordinasyon Genel Müdürlüğü" şeklinde 13 üncü 
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madde olarak; "Kalkınmada öncelikli Yöreler Başkanlığı" başlıklı 13 üncü maddesi ise "Kal
kınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü" şeklinde; 14 üncü madde 
olarak ve ilgili Genel Müdürlüklerin görev tanımlarını belirleyecek şekilde yeniden düzenlenmiş, 

— "İslam Ülkeleri île İlişkiler Genel Müdürlüğü" başlığı altında yeni bir madde, 10 uncu 
maddede yapılan düzenleme doğrultusunda İS inci madde olarak eklenmiş, 

— "Avrupa Ekonomik Topluluğu" başlıklı 14 üncü maddesi, "Avrupa Topluluğu ile iliş
kiler Genel Müdürlüğü" şeklinde 16 ncı madde olarak; "Teşvik ve Uygulama Başkanlığı" başlıklı 
15 inci maddesi "Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü" şeklinde 17 nci madde olarak; "Ya
bancı Sermaye Başkanlığı" başlıklı 16 ncı maddesi "Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü" şek
linde 18 inci madde olarak, "Serbest Bölgeler Başkanlığı" başlıklı 17 nci maddesi "Serbest 
Bölgeler Genel Müdürlüğü" şeklinde 19 uncu madde olarak ve ilgili genel müdürlüklerin gö
rev tanımlarını belirleyecek şekilde yeniden düzenlenmiş; ayrıca tasarıya 10 uncu maddede ya
pılan düzenleme nedeniyle "Proje Geliştirme Genel Müdürlüğü" başlığı altında yeni bir me
tin, 20 nci madde olarak eklenmiş, 

— Yurtdışı Teşkilatı" başlıklı 18 inci maddesi, Uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilgili 
daimî temsilciliklerdeki bir Daimî Temsilci Yardımcısı ile bir Müşavir kadrosunun Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığından atanacak personele tahsis edilmesine imkân verecek 21 inci 
madde olarak düzenlenmiş, 

— "Danışma Birimleri" başlıklı 19 uncu maddesi 22 nci madde; "Hukuk Müşavirliği" 
başlıklı 20 nci maddesi 23 üncü madde ve "Planlama Müşavirliği" başlıklı 21 inci maddesi 
ise 24 üncü madde olarak aynen, 

— "Yardımcı Birimler" başlıklı 22 nci maddesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
nın diğer birimlerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda 25 inci madde olarak yeniden dü
zenlenmiş, 

—• "Genel Sekreterlik" başlıklı 23 üncü maddesi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
nın idarî yapısında yapılan değişiklikler nedeniyle gerekli görülmeyerek metinden çıkartılmış, 

— "İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı" başlıklı 24 üncü maddesi ile "Personel Dairesi 
Başkanlığı" başlıklı 25 inci maddesi "Personel ve İdarî Hizmetler Genel Müdürlüğü" başlığı 
altında 26 ncı madde olarak birleştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş, 

— "Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı" başlıklı 26 ncı maddesi 27 nci madde olarak ve 
"Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiş, 

— "Savunma Uzmanlığı" başlıklı 27 nci maddesi, Kanun Hükmünde Kararname met
ninde yapılan değişiklikler nedeniyle 28 inci madde olarak aynen, 

— "Genel Müdür Yardımcılığı" başlığı altında her hizmet biriminde esas görev yapan bir 
daire başkanının Genel Müdüre yardımcı olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
lendirileceğine ilişkin yeni bir metin 29 uncu madde olarak eklenmiş, 

— "Bilgi Toplama" başlıklı 28 inci maddesi, 30 uncu madde olarak ve 1 inci fıkrası mad
denin amacına uygun hale getirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş, 

— "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığıyla İşbirliği" başlıklı 29 uncu maddesi ile 
"İşbirliği" başlıklı 30 uncu maddesi, "İşbirliği" başlığı altında 31 inci madde olarak birleşti
rilmiş, 
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—- "İktisadî, Sosyal ve Kültürel Hedefler ile Politikaların Tespiti" başlıklı 31 inci maddesi 
32 nci madde olarak aynen, 

— "Uzun Vadeli Kalkınma Planının Yapılması" başlıklı 32 nci maddesi "Kalkınma plan
larının Yapılması" başlığı altında, kalkınma planlarının gerektiğinde daha kısa vadeli hazır
lanmasına imkân verecek şekilde, 33 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiş, 

— "Uzun Vadeli Kalkınma Planının Kabulü" başlıklı 33 üncü maddesi, "Kalkınma plan
larının kabulü" başlığı altında 34 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiş, 

— "Yıllık Programların Hazırlanması ve Kabulü" başlıklı 34 üncü maddesi, 35 inci mad
de olarak ve yıllık programlarda yer alan makro politikaların uyum içerisinde yürütülmesini 
temin maksadıyla periyodik olarak Bakanlar Kuruluna rapor sunmasını sağlayacak şekilde ye
niden düzenlenmiş, 

— "Koordinasyon" başlıklı 35 inci maddesi 36 nci madde; "Yöneticilerin Sorumlulukları" 
başlıklı 36 nci maddesi, 37 nci madde; "Mahallî İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu" baş
lıklı 37 nci maddesi, 38 inci madde; "Müsteşarlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi" başlıklı 38 
inci maddesi, 39 uncu madde ve "Yetki Devri" başlıklı 39 uncu maddesi de 40 mcı madde 
olarak aynen, 

— "Sözleşmeli Personel" başlıklı 40 inci maddesi, Devlet Planlama Teşkilatında nitelikli 
personel istihdamına imkân veren bu madde günün şartlarına göre 41 inci madde şeklinde ye
niden düzenlenmiş, 

— 42 nci madde olarak "Tazminat" başlığı altında, Devlet Planlama Teşkilatında görev 
yapan personele, çalışmalarının yoğun olduğu aylarda teşvik niteliğinde olmak üzere tazminat 
verilmesini öngören yeni bir metin, eklenmiş, 

— "Uzman Yardımcılığına Atanma" başlıklı 41 inci maddesi, 43 üncü madde olarak aynen, 

— "Planlama Uzmanlığı" başlıklı 42 nci maddesi, 44 üncü madde olarak ve birinci fıkra
sında yer alan "41 inci maddeye" ibaresi yapılan düzenlemeler nedeniyle "43 üncü maddeye" 
şeklinde değiştirilmiş, ayrıca 2 nci fıkrası Devlet Planlama Teşkilatında farklı statüde çalışan 
personelin uzmanlık statüsüne geçmesindeki usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi ko
nusuna açıklık getirecek şekilde yeniden düzenlenmiş, ayrıca bu fıkraya göre istihdam edilen
lerden yönetmelik gereğince planlama uzmanı kadrosuna atanacakların 657 sayılı Kanunun Sınav 
şartını yerine getirmiş sayılacaklarına ilişkin yeni bir hüküm 3 üncü fıkra olarak eklenmiş, 

— "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi" başlıklı 43 üncü mad
desi, 45 inci madde olarak ve madde kapsamına döner sermayeli kurumlarda çalışanlar da da
hil edilecek şekilde yeniden düzenlenmiş, 

— "Üniversite öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi" başlıklı 44 üncü maddesi, 46 
nci madde olarak ve uzmanlık alan ve niteliklerinin yönetmeliklerle belirlenmesini öngörecek 
şekilde yeniden düzenlenmiş, 

— Tasarıya, 43 ve 44 üncü maddeler ile 933 Sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddelerine göre 
Devlet Planlama Teşkilatına alınacak personelin Bakanlar Kurulunca çıkartılacak bir yönet
melik esaslarına göre istihdamını öngören yeni bir metin "Yardımcı Araştırmacı ve Araştırmacı" 
başlığı altında 47 nci madde olarak eklenmiş, 
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— "Sözleşme ile Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma'' başlıklı 45 inci maddesi, Müsteşar
lığın görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda, araştırma, etüt ve proje ile uluslara
rası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenlemede ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hiz
metlerin sağlanmasında yabancı ve gerçek tüzelkişilerden yararlanabilmesine imkân tanıyacak 
şekilde, 48 inci madde olarak yeniden düzenlenmiş, 

— "Yurt dışına Gönderilecek Personel" başlıklı 46 ncı maddesi, 49 uncu madde olarak 
ve aranacak niteliklerin bir yönetmelikle belirlenmesini temin bakımından yeniden düzenlenmiş, 

— "Atama" Başlıklı 47 nci maddesi, 50 inci madde olarak ve 2 nci fıkrasında yurt dışına 
atanacak personelin Müsteşarlıkça hazırlanacak bir yönetmelik esaslarına göre belirlenmesini 
öngören bir değişiklikle düzenlenmiş, 

— "Kadrolar" başlıklı 48 inci maddesi 51 inci madde olarak aynen, 
— "Teşkilat" başlığı altında 52 nci madde olarak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar

lığının teşkilat şemasını gösterir bir listeyi "Ek-I" olarak tasarıya bağlayan yeni bir metin ek
lenmiş, 

— "Değiştirilen Hükümler" başlığı altında; 53 üncü madde olarak ve 31.12.1987 tarihli 
304 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişikliğe paralel olarak 29.2.1984 tarihli 
ve 2983 sayılı, 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Kanunlar ile sair mevzuatta yer alan "Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı Kurulu", "Koordinasyon Kurulu" ve "Kamu Ortaklığı Kurulu" deyimleri
nin "Yüksek Planlama Kurulu" şeklinde değiştirilmesine ilişkin yeni bir metin eklenmiş, 

— "Yürürlükten Kaldırılan Hükümler" başlıklı 49 uncu maddesi 31.12.1987 tarihli 304 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile yapılan değişiklikleri kapsayacak 
şekilde 54 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiş, 

— Geçici 1 inci madde kadro iptal ve ihdasını içerecek şekilde yeniden düzenlenmiş, 
— Geçici 2 nci maddesine kadro ve görev unvanları değişen veya kaldırılan personelin, 

yeni kadrolara atanıncaya kadar, eski kadrolarında yeni ihdas edilen kadrolara ait görevleri 
yapmaya devam edeceklerine ilişkin yeni bir hüküm eklenmiş, 

— Geçici 3 üncü maddesi, kanunun uygulanmasını düzenlemek üzere hazırlanacak yö
netmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu kanuna aykırı ol
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağına ve öngörülen yönetmeliklerin altı ay 
içerisinde yürürlüğe konmasını öngörecek şekilde değiştirilmiş, 

— Geçici 4 üncü maddesinde yer alan "Kanun Hükmünde Kararname" ibareleri "Bu 
kanunun" ibaresi ile değiştirilmiş, 

— Geçici 5 inci maddesi, 18.6.1984 tarihli 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ko
runan hakların teyidi amacıyla yeniden düzenlenmiş, 

— Geçici 6 ncı maddesi, maddede öngörülen hükmün uygulanmış olması nedeniyle ge
reksiz görülerek Kanun Hükmünde Kararname metninden çıkartılmış, 

— Geçici 6 ncı madde olarak ve halen Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında çeşitli 
statülerde çalışan uzman ve uzman yardımcılarının mağduriyetini önlemek amacıyla yeni bir 
metin eklenmiş, 

— Geçici 7 nci madde olarak ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 18.6.1984 
tarihli 223 sayılı ve 31.12.1987 tarihli 304 sayılı Kararnameler ile 10.4.1990 tarihli ve 414 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nci maddelerine göre yapılan işlemlerin bu Kanuna 
uygun olmayan hükümlerinin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçersiz sayılacağı
na ilişkin yeni bir metin eklenmiş, 
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— Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 50 ve 51 inci maddeleri 55 ve 56 ncı maddeler 
olarak ve metinde yer alan "Kanun Hükmünde Kararname" ibareleri "Kanun" şeklinde de
ğiştirilmiş, 

Ayrıca tasarının başlığı Komisyonumuzda yapılan düzenlemeler sonucunda "Devlet Plan
lama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" (8.6.1984 tarih ve 223 sayılı 
ve 28.12.1987 tarih ve 304 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabulü ile 
30.9.1960 tarih ve 91 sayılı Kanun ve Bu Kanunun Ek ve Değişiklikleri, 16.8.1982 tarih ve 44 
sayılı ve 14.10.1983 tarih ve 151 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 9.4.1990 tarih ve 414 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nci maddeleri ve 29.2.1984 tarih ve 2983 sayılı 
Kanunun 6 ve 10 uncu Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı) şek
linde değiştirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararname yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Başkurt Ozal 

Malatya 
Sözcü 

Reşit Ülker 
istanbul 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Turker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

(Karşı oy yazım eklidir) 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Artct 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

(Muhalifim) 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
(İmzada Bulunamadı) 

Ali Topuz 
istanbul 

(Karşı oy yazısı eklidir) 

Başkanvekili 
Hazan Kutay 

Ankara 
Kâtip 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni I dirayeti 
Balıkesir 

Sait Ekinci 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

ismail Şengün 
Denizli 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

A. Ay kon Doğan 
İsparta 

(İmzada Bulunamadı) 
Erol Güngör 

tzmir 
(Karşı oy yazısı ektedir) 
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Birgen Keleş Ülkü SöyUmezoğlu 
tzmir Kahramanmaraş 

(Karşı oy yazım ektedir) 
Seyit Holü Özsoy Mustafa Şahin 

Kayseri Kayseri 
Şevki Göğüsger Alaettin Kurt 

Kırşehir Kocaeli 
(tmzada Bulunamadı) 

Mustafa Dinek Ali Talip Özdemir 
Konya Konya 

Sümer Oral Mahmut Oztürk 
Manisa Niğde 

(tmzada Bulunamadı) (Muhalefet şerhim eklidir) 
Birsel Sönmez Şakir Şeker 

Niğde Sivas 
Zeki Çeliker Enis Tütüncü 

Siirt Tekirdağ 
(tmzada Bulunamadı) 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

(Muhalefet şerhim eklidir) 

KARŞI OY YAZISI 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Devlet Planlama Teşkilatının yapısını yeniden 

oluşturmakta ve çalışma koşullarını yeniden belirlemektedir. 
Teşkilatın yapısı, Devlet mekanizması içindeki yeri, etkinliği, plan anlayışı Devlet Planla

ma Teşkilatında çalışanların diğer kamu kuruluşlarında çalışanlar karşısındaki konumu, Teş
kilatın uygulama ile olan ilişkisi tümüyle değiştirilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatına farklı 
zamanlarda farklı statülerde girenleri aynı duruma getirmenin, birbirlerinden farklı nitelikteki 
insanlara aynı hakları tanımanın yolları açılmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı'nın ve Daire Başkanlarının Yüksek Planlama Kurulu 
Üyesi olmaktan çıkarılması, DPT'nin Yüksek Planlama Kuruluna sekreterya görevi yapan bir 
kuruluş durumuna indirgenmesi uzun vadeli perspektifin belirlenmesinden ve uzun vadeli planlar 
yapılmasından vazgeçilmesi, Daire Başkanlıklarının Genel Müdürlüğe dönüştürülmesi, çok sa
yıda genel müdürlük kurulması ve altbirimlerin oluşturulmasının idarî takdire bırakılması, müs
teşar ile uzmanlar arasında daha önce olmayan kademeler oluşturulması, Teşkilatın uygulama 
ile giderek artan ölçüde uğraşması Teşkilatın kuruluş amacı, kuruluş yasasında belirtilen ko
numu ve Devlet yapısındaki yeri ile bağdaşmayan değişikliklerdir. 

Teşkilat eskisi ile kıyaslanmayacak ölçüde ve yaptığı görevlerle bağlantılı olmayan bir bi
çimde büyümüştür. 1050 kişinin 325'i Genel Sekreterlik hizmetleri ile görevlidir. Devlet Plan
lama Teşkilatına farklı zamanlarda ve farklı statülerde giren insanlar aynı konuma getirilmiş; 
eğitimleri, birikimleri ve yaptıkları işler eşdeğer olmayan insanlara aynı olanaklar sağlanmıştır. 
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Türkiye başta işsizlik olmak üzere önemli sorunları olan ve bu sorunları hızla artan bir 
ülkedir. Türkiye sanayileşerek kalkınmak, halkın refah düzeyini yükseltmek, gelişmiş ülkelerle 
arasındaki gelişmişlik farkını kapatmak ve bölgeler arasındaki dengesizliği gidermek zorunda 
olan bir ülkedir. 

Bu durum kaynakların etkin kullanımını, doğru hedefler ve bunlarla uyumlu politikalar 
oluşturulmasını gerektirmektedir. Aşırı ve çarpık bir biçimde büyümüş, yarısı destek hizmet
lerden oluşan, uygulama ile uğraşan, Teşkilatın yapısı, Devlet mekanizmasındaki yeri sarsılmış 
olan ve uzmanlarının niteliği tartışılan bir kuruluş bu işlevleri göremez. 

Bu nedenle karşı oy kullanmaktayız. 

Birgen Keleş Hilmi Ziya Postacı 
tzmir Aydın 

Ali Topuz Erdal Kalkan 
İstanbul Edirne 

Erol Güngör 
tzmir 

MUHALEFET ŞERHİ 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısına aşağıdaki se
beplerle muhalifiz. 

1. Yüksek Planlama Kurulundan DPT müsteşarının çıkarılmış olmasıyla, siyasî otorite 
ile planlama bürokrasisi arasındaki bağlantı kopmakta ve planlamanın teknik etkinliği zayıf
lamaktadır. 

2. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki ana hizmet birimlerinin "Başkanlık" yerine 
"Genel Müdürlük" olarak örgütlenmesi, DPT'nin diğer kamu kurumlarının üzerindeki ko
numunu ortadan kaldırmakta, DPT'nı diğer kurumlarla eşit düzeye indirmektedir. Böylece, 
DPT'nin kamu kurumları arasındaki koordinasyon fonksiyonu işlerliğini kaybedecektir. 

3. Teşvik ve Uygulama, yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler'le ilgili tamamen uygula
maya dönük faaliyetlerin DPT bünyesinde birer ana hizmet birimi olarak örgütlenmesi son de
rece yanlıştır. 

DPT, esas itibariyle ülke ekonomisinin planlı kalkınma stratejisi içinde yönetilmesi için 
gerekli olan plan ve programları yapmak, planlama tekniklerini ve modellerini geliştirmek, ik
tisadî, sosyal ve kültürel politikaları ve hedefleri belirlemek, hedeflerdeki gerçekleşmeleri izle
mek ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

Planlama Teşkilatları, dünyanın hiçbir ülkesinde uygulamaya dönük faaliyetlerle ilgili de
ğildir. Bu itibarla, DPT'nin bünyesine icraî ağırlıklı faaliyetlerin sokulması, onu gerçek ama
cından uzaklaştıracak ve ana fonksiyonların zayıflamasına yol açacaktır. Nitekim, DPT'nin 
1984 den itibaren işleyişi bu yöndeki endişelerimizin haklılığını göstermektedir. 

4. DPT'nin görevi ile ilgili olarak, ekonomik açıdan önemli dış merkezlerde daimî tem
silcilik açması, ciddî israfa neden olacaktır, "ekonomik açıdan önemli dış merkez" tanımı keyfî 
biçimde kullanılmaya açıktır. Kaldı ki; daimî temsilciliklerin açıldığı ve uluslararası ekonomik 
kuruluşların bulunduğu merkezler, aynı zamanda ekonomik açıdan önemi haizdirler. 
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5. DPT'nın temel görevi, uzun vadeli kalkınma planı ile yıllık programları hazırlamak
tır. Bu tasarıda getirilen şekliyle, uzun vadeli kalkınma planı yapmak teşkilatın görevleri ara
sından çıkarılmıştır. 

Halbuki, yıllık, 5 yıllık ve 15 yıllık hedefler birbiriyle tutarlı ve ahenkli bir biçimde belir
lenmek ve gerçekleştirilmek zorundadır. Son yıllarda ekonomik politikalarda karşılaşılan ba
şarısızlıkların ve hedeflerdeki inanılmaz sapmaların faturası bu değişiklikle ödettirilmektedir. 

Netice olarak; Türkiye'yi planlı kalkınma idealinden uzaklaştıran, planlamanın etkinliği
ni azaltan, DPT'm herhangi bir uygulamacı birim haline getiren, ekonomiyi keyfiliye iten ve 
günlük kararları egemen kılan böyle bir değişikliğe muhalifiz. 

Tevfik Ertüzün Mahmut Oztürk 
Zonguldak Niğde 
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HÜKÜMETIN TEKLÎF ETTÎĞÎ 223 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevlerinin yeniden düzenlenmesi; 17.6.1982 tarih
li ve 2680 Sayılı Kanun ve bu Kanunun 2.12.1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla değişik dördün
cü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde kararlaştı
rılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kaynakların verimli kullanıl

ması ve kalkınmanın hızlandırılması maksadıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planla
ma hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde müessir, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için 
Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Başbakana bağlı olup, Başbakan bu Teşkilatın yönetimi ile ilgili 
yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı vasıtasıyla kullanabilir. 

Görev 
MADDE 2. — Devlet Planlama Teşkilatının görevleri şunlardır : 

a) Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadî her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, ta
kip edilecek iktisadî sosyal ve kültürel politikayı ve hedefleri tayinde Hükümete müşavirlik 
yapmak, 

b) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadî, sosyal ve kültürel politikayı 
ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu temin etmek için görüş ve tekliflerde bulunmak ve 
bu hususlarda müşavirlik yapmak, 

c) Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun vadeli kalkınma planları ile 
yıllık programları hazırlamak, 

d) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili ku
rum ve kuruluşların ve mahallî idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda görüş ve 
tekliflerde bulunmak, 

e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını takip ve koordine etmek, 
değerlendirmek ve gerekli hallerde planda ve yıllık programlarda usulüne uygun olarak deği
şiklikler yapmak, 

0 özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve gayelerine uygun bir şe
kilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı takip 
etmek, 

g) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tes
pit ve teklif etmek, uygulamayı takip ve koordine etmek, 

h) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, milletlerarası 
ekonomik kuruluşlarla münasebetlerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülme
sinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUN TASARISI 

(8.6.1984 Tarih ve 223 Sayılı ve 28.12.1987 Tarih ve 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamele
rin Değiştirilerek Kabulü ile 30.9.1960 Tarih ve 91 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Ek ve Değişik-
İlkleri, 16.8.1982 Tarih ve 44 Sayılı ve 14.10.1983 Tarih ve 151 Sayıh Kanun Hükmünde Karar
nameler, 9.4.1990 Tarih ve 414 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nd Maddeleri 
ve 29.2.1984 Tarih ve 2983 Sayılı Kanunun 6 na Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına 

İlişkin kanun Tasarısı) 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hız

landırılması maksadıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bü
tünlük içerisinde müessir, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için Devlet Planlama Teşkila
tının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Başbakana bağlı olup, Başbakan bu Teşkilatın yönetimi ile ilgili 
yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 

Görev 
MADDE 2. — Devlet Planlama Teşkilatının görevleri şunlardır : 
a) Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadî her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, ta

kip edilecek iktisadî, sosyal ve kültürel politikayı ve hedefleri tayinde hükümete müşavirlik 
yapmak, 

b) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadî, sosyal ve kültürel politikayı 
ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu temin etmek için görüş ve tekliflerde bulunmak ve 
bu hususlarda müşavirlik yapmak, 

c) Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek kalkınma planları ile yıllık prog
ramları hazırlamak, 

d) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili ku
rum ve kuruluşların ve mahallî idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda görüş ve 
tekliflerde bulunmak, 

e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını takip ve koordine etmek, 
değerlendirmek ve gerekli hallerde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uy
gun olarak değişiklikler yapmak, 

f) özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve gayelerine uygun bir şe
kilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı takip 
etmek, 

g) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri 
tespit ve teklif etmek, uygulamayı takip ve koordine etmek, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

Teşkilat 
MADDE 3. — Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu ile Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelir. 

İKİNCİ KISIM 
Yüksek Planlama Kurulu 

Yüksek Planlama Kurulu 

MADDE 4. — Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın Başkanlığında, Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı, Maliye ve Gümrük, Tarım Orman ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müseteşarından meydana gelir. Ku
rulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği hallerde, Kurula Başkan tarafın
dan diğer Bakanlar da davet edilebilir. 

Devlet Planlama Teşkilatının planlama, koordinasyon ve uygulamadan sorumlu müsteşar 
yardımcıları Yüksek Planlama Kurulu toplantılarına katılırlar. 

Başbakan, Yüksek Planlama Kurulu Başkanlığı görevini Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına devredebilir. 

Kurulun sekreterya hizmetlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yürütür. 

Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri 
MADDE 5. — Yüksek Planlama Kurulunun görevi iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı 

planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırla
nacak planlar ile yıllık programları Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, tayin edilen hedef
lere uygunluk ve yeterlilik bakımından incelemektir. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
h) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, Avrupa Top

luluğu, diğer ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla münasebetlerin geliştirilmesinde, temas ve 
müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak, koordinasyon sağlamak, 

e) Kalkınma planı ve yıllık programları bölgesel veya sektörel bazda hazırlamak ve diğer 
özel çalışmalar yapmak üzere Müsteşarın teklifi ve ilgili Devlet Bakanının onayı ile geçici ola
rak çalışma grupları kurmak. 

Teşkilat 
MADDE 3. — Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu ile Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelir. 

İKİNCİ KISIM 
Yüksek Planlama Kurula 

Yüksek Planlama Kumlu 
MADDE 4. — Yüksek Planlama Kurulu Başbakanın Başkanlığında, Başbakanın belirle

yeceği en çok dört Devlet Bakanı ile Maliye ve Gümrük, Tarım, Orman ve Köyişleri, Sanayi 
ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma bakanlarından meydana 
gelir. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Başbakanın tensip edeceği Devlet Bakanlarından 
biri başkanlık yapar. 

Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği hallerde, kurula Başkan 
tarafından diğer Bakanlar ve kamu görevlileri de çağrılabilir. 

Kurul, Kamu Ortaklığı İdaresi ile Toplu Konut İdaresinin gelecek yıl programları ile yıl 
içinde programların uygulanmasını değerlendirerek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri al
mak, yıl sonunda da o yıl içinde yapılan uygulamaları değerlendirmek üzere ayrıca yılda en 
az üç defa toplanır. 

Kurulun sekreterya hizmetlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yürütür. 

Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri 
MADDE 5. — Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde 

Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programlar Ba
kanlar Kuruluna sunulmadan önce, tayin edilen hedeflere uygunluk ve yeterlik bakımından 
incelemek, 

b) Memleketin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek seviyede 
kararlar almak, 

c) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili 
her türlü kararları almak, 

d) İthalat ve ihracat rejimlerinin düzenlenmesine dair esasları tespit etmek ve dış ekono
mik münasebetlerde koordinasyonu sağlamak, 

e) 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında 
Kanunun 10 uncu maddesi ve diğer kanunlarla Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kuruluna ve
rilmiş bulunan görevleri yürütmek, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

Müsteşarlık Teşkilatı 
MADDE 6. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı merkez teşkilatı; ana hizmet birim

leri, danışma birimleri ve yardımcı birimleri ile yurt dışı teşkilatından meydana gelir. 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Müsteşar 
Müsteşar 
MADDE 7. — Müsteşar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının en üst amiridir. Müs

teşarlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma 
planlarına, yıllık programlara ve Yüksek Planlama Kurulu kararlarına, uygun olarak yürüt
mekle ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Müsteşar, teşkilatın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 
Müsteşar yardımcıları 
MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatında Müsteşara planlama, koordinasyon ve uygu

lama ile ilgili ana hizmet birimlerinin yönetiminde yardımcı olmak üzere 3 Müsteşar Yardımcı
sı görevlendirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ana Hizmet Birimleri 

Ana Hizmet Birimleri 

MADDE 9. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki ana hizmet birimleri şunlar
dır : 

a) İktisadi Planlama Başkanlığı, 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

f) Kanunla veya Bakanlar Kurulunca öngörülen diğer hususlar ile Kurul Başkanı veya 
üyelerinin görüşülmesini istediği konulan karara bağlamak. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

Müsteşarlık Teşkilatı 
MADDE 6, — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı; merkez teşkilatı, serbest bölge mü

dürlükleri ile yurt dışı teşkilatından meydana gelir. 

BÎRtNCİ BÖLÜM 
Müsteşar 

Müsteşar 
MADDE 7. — Müsteşar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının en üst amiridir. Müs

teşarlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkın
ma planlarına, yıllık programlara ve Yüksek Planlama Kurulu kararlarına uygun olarak yü
rütmekle ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Müsteşar, Teşkilatın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Müsteşar Yardımcıları 
MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatında Müsteşara Planlama, Koordinasyon, Uygu

lama ve İdarî konularla ilgili birimlerin yönetiminde yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yar
dımcısı görevlendirilir. 

Araştırma Enstitüsü 
MADDE 9. — İktisadî, sosyal ve kültürel konularda; araştırma ve inceleme yapmak, ya

pılmasını sağlamak, koordine etmek, bu alanlarda mevcut olan bilgilere erişmek ve erişilmesi
ni sağlamak ve yetiştirme, kurs, staj programları düzenlemek ve ihtisas eğitimi vermek üzere; 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bağlı bir araştırma enstitüsü kurulmuştur. 

Bir İstişare Kurulu Enstitüye çalışmalarında yardımcı olur. istişare Kurulu Enstitü Başka
nının başkanlığında üniversite öğretim üyeleri ve iş hayatında temayüz etmiş kişiler arasından 
seçilmiş toplam beş kişiden oluşur. İstişare Kurulu üyeleri Müsteşarın teklifi üzerine ilgili Dev
let Bakanı tarafından üç yıl süre için seçilir. Enstitü Başkanı ve üç Başkan Yardımcısı aynı usul 
ile atanır. 

Enstitünün çalışma usul ve esasları ile İstişare Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları
nın miktarı ve ödeme esasları Müsteşarlıkça hazırlanacak bir Yönetmelikle düzenlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ana Hizmet Birimleri 

Ana Hizmet Birimleri 

MADDE 10. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır : 

a) İktisadî Planlama Genel Müdürlüğü 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 
b) Sosyal Planlama Başkanlığı, 
c) Koordinasyon Başkanlığı, 
d) Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı, 
e) Avrupa Ekonomik Topluluğu Başkanlığı, 
0 Teşvik ve Uygulama Başkanlığı, 
g) Yabancı Sermaye Başkanlığı, 
h) Serbest Bölgeler Başkanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ana hizmet birimlerinde, gerekli hallerde devamlı 

ve geçici özel ihtisas komisyonları kurulur. 

İktisadî Planlama Başkanlığı 
MADDE 10. — iktisadî Planlama Başkanlığı; uzun vadeli planlar, yıllık programlar ve 

finansman ve sektör programları konularıyla ilgili olarak, gerekli araştırmaları yapmak sure
tiyle uzun vadeli kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak, bunlarla ilgili değişiklik
leri belirlemek ve ekonomik politikaların geliştirilmesi konusunda ihtiyaç duyulan çalışmaları 
yapmakla görevlidir. 

Sosyal Planlama Başkanlığı 

MADDE 11. — Sosyal Planlama Başkanlığı; planlama ve araştırma konularıyla ilgili ola
rak ülkenin sosyal ve kültürel problemlerini incelemek, bunların çözümü için uzun vadeli kal
kınma planları ile yıllık programları hazırlamak, bunlarla ilgili değişiklikleri belirlemek, sos
yal ve kültürel politikaların geliştirilmesi konusunda ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmakla gö
revlidir. 

Koordinasyon Başkanlığı 

MADDE 12. — Koordinasyon Başkanlığı; malî ve hukukî tedbirler ile yatırımların takibi 
konularıyla ilgili olarak şu görevleri yerine getirir : 

a) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörde planın gerçekleşmesini kolaylaştıracak 
idarî, malî ve hukukî tedbirleri tespit ve tavsiye etmek, 

b) Plan ve programların icrası sırasında gerekli takip ve koordinasyonu sağlamak, ica
bında bu amaçla muhtelif kurum ve kuruluşların üst seviyede yetkili temsilcilerinin katılacağı 
komisyonları toplamak, 

c) Uygulamaya ait dönem raporlarını icra organlarından alıp değerlendirerek sonuçları 
ilgililere sunmak, ahenk sağlayıcı tedbirlerin yürürlüğe konmasını takip etmek, 

d) Plan ve programların uygulamasının aksadığı sahalarda organizasyon ve metod ince
lemelerinin öncelikle yapılmasını sağlamak, 

Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı 

MADDE 13. — Kalkınmada öncelikli Yöreler Başkanlığı; kalkınmada öncelikli yöreleri 
ve ihtiyaçlarını tespit etmek, bölgeye götürülecek yatırım projelerini yer seçimine esas teşkil 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
b) Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü 
c) Koordinasyon Genel Müdürlüğü 
d) Kalkınmada öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü 
e) tslam Ülkeleri ile İlişkiler Genel Müdürlüğü 
f) Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Genel Müdürlüğü 
g) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
h) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
i) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 
k) Proje Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ana hizmet birimlerinde, gerekli hallerde devamlı 
ve geçici özel ihtisas komisyonları kurulur. 

iktisadî Planlama Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — iktisadî Planlama Genel Müdürlüğü, planlar, programlar, finansman ve 
sektör programları konularıyla ilgili olarak, gerekli araştırmaları yapmak suretiyle kalkınma 
planları ve yıllık programları hazırlamak, bunlarla ilgili değişiklikleri belirlemek ve ekonomik 
politikaların uyum içinde geliştirilmesi ve uygulanması konularında ihtiyaç duyulan çalışma
ları yapmak, uluslararası ekonomik kuruluşlarla temas ve müzakerelerde ülke ekonomisine ve 
planlarına ilişkin görüş ve teklifleri hazırlamakla görevlidir. 

Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü; ülkenin sosyal ve kültürel problemle
rini incelemek, bunların çözümü için kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak, bun
larla ilgili değişiklikleri belirlemek, sosyal ve kültürel politikaların geliştirilmesi konusunda ih
tiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ilgili uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelerde ülke 
sosyal yapısına ve planlarına ilişkin görüş ve teklifleri hazırlamakla görevlidir. 

Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

MADDE 13. — Koordinasyon Genel Müdürlüğü; idarî, malî, hukukî ve ekonomik dü
zenlemeler ile ekonominin ve yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak, kamu 
ve özel sektörde planın gerçekleşmesini kolaylaştıracak düzenlemeleri tespit ve tavsiye etmek, 
plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel sektörde gerekli izleme ve koordi
nasyonu sağlamak, gerektiğinde bu amaçla muhtelif kurum ve kuruluşların üst seviyede yetki
li temsilcilerinin katılacağı komisyonlar kurmak, plan ve program uygulamasının aksadığı sa
halarda ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak, uygulamaya ait dönem raporlarını değerlendi
rerek sonuçlarını ilgililere sunmak, programların uygulanması ve takibi esaslarının tespiti için 
çalışmalar yapmak, mevzuat tasarı ve teklifleri hakkında görüş oluşturmak, uluslararası çok 
taraflı ve ikili ilişkilerin kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilen ilke, hedef ve politi
kalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak, 
Türkiye'de ve uluslararası düzeyde yürütülmesi gereken faaliyetlerin koordinasyonunu sağla
makla görevlidir. 

Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü 

MADDE 14. — Kalkınmada öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü; 
bölge bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmak, mevcutları değerlendirmek ve yönlen-. 
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edecek görüşü vermek ve bu amaçlarla gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak, götürülecek 
hizmetlerin programlanmasına ait koordinasyonu sağlamak ve değerlendirmekle görevlidir. 

Kalkınmada öncelikli Yöreler Başkanlığı, özellikle stratejik tesislerin kurulmasında, yer
leşme konularında ve yol güzergahlarının tespit edilmesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görüşlerini alır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Başkanlığı 

MADDE 14. — Avrupa Ekonomik Topluluğu Başkanlığının görevi; Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ilişkilerin, ülke ekonomisine yararlı, düzenli ve müessir bir şekilde yürütülmesi 
için gerekli incelemeleri yapmak, bu konuda uygulanacak hedef ve politikaların tespitine yar
dımcı olmak ve ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamaktır. 

Teşvik ve Uygulama Başkanlığı 

MADDE 15. — Teşvik ve Uygulama Başkanlığı, kalkınma planları ve yıllık programlar
daki ilke, hedef ve politikalar yönünde yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin 
teşviki ve yönlendirilmesi konularında öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak, takip etmek 
ve değerlendirerek gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

Yabancı Sermaye Başkanlığı 

MADDE 16. — Yabancı Sermaye Başkanlığı, yabancı sermayeye ilişkin mevzuat çerçeve
sinde belirtilen işleri yapmakla görevlidir. 

Serbest Bölgeler Başkanlığı 

MADDE 17. — Serbest Bölgeler Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Kalkınma plan ve programları çerçevesinde, bölge ticaret akımı da göz önünde tutul
mak suretiyle serbes bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesiyle ilgili politika ve pren
sipleri tespit etmek, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 

b) Serbest Bölgelerde yapılacak faaliyetleri ekonomik sektörler itibariyle yönlendirmek, 
uygulamasını değerlendirmek ve takip etmek, 

c) Serbest Bölgelerde ana faaliyet alanına giren tesislerin kurulması için ruhsat vermek, 
işletilmesi yeterli görülmeyenlerin ruhsatını iptal etmek, 

Serbest Bölgeler Başkanlığı görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür. 

Serbest Bölgelerin işletilmesi ve yürütülmesi amacıyla, her serbest bölgede valiliklere bağ
lı olmak üzere bir Serbest Bölge Müdürlüğü kurulur. Bu Müdürlüklerin kuruluş, görev, yetki 
ve çalışma esasları Bakanlar Kurulunca düzenlenir. 
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dirmekle, kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit etmek, bu yörelerin özelliklerini 
dikkate alarak daha hızlı bir kalkınma sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve gö
rev alanına giren konularda tedbirler geliştirmekle görevlidir. 

İslam Ülkeleri ile İlişkiler Genel Müdürlüğü 

MADDE 15. — islam Ülkeleri ile İlişkiler Genel Müdürlüğü; İslam Ülkeleri arasında eko
nomik ve ticarî işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve bu 
teşkilatların daimî nitelikteki kurullarının sekreterya hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 

Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Genel Müdürlüğü 

MADDE 16. — Avrupa Topluluğu ile ilişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Topluluğu ile 
ilişkilerin yürütülmesinde ekonomik, sosyal, hukukî ve diğer konularda Hükümet tarafından 
izlenecek hedef ve politikaları oluşturmak ve teklif etmek, alınan kararların uygulanmasını sağ
lamak ve izlemek, uyum çalışmalarını yürütmek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel ku
ruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve ihtiyaç duyulan inceleme ve araştırmala
rı yapmak veya yaptırmakla görevlidir. 

Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 

MADDE 17. — Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü; kalkınma planları ve yıllık prog
ramlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hiz
metlerin teşviki ve yönlendirilmesi konularında öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak, uy
gulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almakla görevlidir. 

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

MADDE 18. — "Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü; kalkınma planları ve yıllık program
lar çerçevesinde ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen gerekli katkıların sağlan
masını ve yönlendirilmesini temin amacıyla yabancı sermayeye ilişkin mevzuat çerçevesinde be
lirtilen işleri yapmakla görevlidir. 

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 

MADDE 19. — Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü; kalkınma planları ve yıllık program
lar çerçevesinde serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politika
ların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetleri
ni yürütmek, serbest bölgelerle ilgili projeleri ve uygulamaları değerlendirmek, serbest bölge
lere ilişkin mevzuat çerçevesinde belirtilen işleri yapmakla görevlidir. 

Serbest bölgelerin işletilmesi ve yürütülmesi amacıyla her serbest bölgede valiliklere bağlı 
olmak üzere bir Serbest Bölge Müdürlüğü kurulur. Bu müdürlüklerin kuruluş, görev, yetki ve 
çalışma esasları Bakanlar Kurulunca düzenlenir. 

Proje Geliştirme Genel Müdürlüğü 

MADDE 20. — Proje Geliştirme Genel Müdürlüğü doğrudan Müsteşara bağlı olarak ça
lışır ve her ölçek, vade ve tipteki, (iktisadî, sosyal, idarî, kültürel, bölgesel, sektörel vb.) plan 
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Yurt Dışı Teşkilatı 

MADDE 18. — Devlet Planlama Teşkilatı, görevi ile ilgili olarak uluslararası ekonomik 
kuruluşlar ile, ekonomik açıdan önemli dış merkezlerde daimi temsilcilikler ihdas edebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma Birimleri 

Danışma Birimleri 

MADDE 19. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki danışma birimleri şunlardır : 
a) Hukuk Müşavirliği, 

b) Planlama Müşavirliği. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 20. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Müsteşarlık ve Müsteşar Yardımcılıklarından sorulan hukukî konular ile hukukî, ma

lî, cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri za

manında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda ge
rekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Müsteşarlığı temsil etmek. 

Planlama Müşavirliği 

MADDE 21. — Teşkilat'da özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yardımcı 
olmak üzere en fazla onbeş planlama müşaviri görevlendirilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 

MADDE 22. — Devlet Planlama Teşkilatının yardımcı birimleri Genel Sekreterin yöneti
minde aşağıda gösterilmiştir. 

a) tdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığı, 
b) Personel Dairesi Başkanlığı, 
c) Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı, 
d) Savunma Uzmanlığı. 
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ve programların yapılması, tatbikaü ve koordinasyonu ile ilgili konularda araştırma, etüt ve 
proje yapımı ve tetkiki gibi işleri yapmakla görevlidir. Genel Müdürlük yukarıda sayılan işleri 
bu Kanunun 48 inci maddesi hükümlerine göre de yaptırabilir. 

Yurt Dift Teşkilatı 

MADDE 21. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevi ile ilgili olarak uluslararası 
ekonomik kuruluşlar ile ekonomik açıdan önemli dış merkezlerde yurt dışı teşkilatı ihdas edebilir. 

Uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkili daimî temsilciliklerdeki bir daimî temsilci yar
dımcısı ile bir müşavir kadrosu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından atanacak persone
le tahsis edilir. Bu teşkilatlar Bakanlar Kurulu. Kararı ile belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma Birimleri 

Danışma Birimleri 

MADDE 22. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki Danışma Birimleri şunlardır : 

a) Hukuk Müşavirliği, 
b) Planlama Müşavirliği, 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 23. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 

a) Müsteşarlık ve Müsteşar Yardımcılıklarından sorulan hukukî konular ile hukukî, ma
lî, cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 

b) Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri za
manında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli 
bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Müsteşarlığı temsil etmek. 

Planlama Müşavirliği 

MADDE 24. — Teşkilatta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yardımcı 
olmak üzere en fazla onbeş planlama müşaviri görevlendirilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yardımcı Birimler 

Yardımcı Birimler 

MADDE 25. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yardımcı birimleri idarî işler
den sorumlu Müsteşar Yardımcısının yönetiminde aşağıda gösterilmiştir. 

a) Personel ve İdarî Hizmetler Genel Müdürlüğü 
b) Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü 
c) Savunma Uzmanlığı 
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Genel Sekreterlik 

MADDE 23. — Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: 
a) Sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen, Yüksek Planla

ma Kurulu, Ekonomik Koordinasyon Yüksek Kurulu ve Para Kredi Kurulunda Müsteşar tara
fından verilecek görevleri yapmak, 

b) Devlet Planlama Teşkilatında teknik hizmetlerin istenilen şekilde ve zamanında yü
rütülebilmesi için gerekli her türlü idarî ve destek hizmetlerinin yerine getirilmesini temin etmek, 

c) Kalkınma planları ile yıllık programlarının basılması, yayınlanması ve tanıtılmasını 
sağlamak ve müsteşarlığın temsil işlerini yürütmek, 

d) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 24. — îdarî ve Malî tşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, pa

ra ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağla
mak üzere Müsteşarlık bütçesini plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını 
izlemek, 

b) Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
c) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satınalma işlemlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
0 Müsteşarlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) Evrak ve yazı işlerini yürütmek, 
h) Her türlü tahakkuk ve tediye işlemlerini yürütmek, müsteşarlıkça verilecek benzeri 

görevleri yapmak, 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 25. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Müsteşarlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, 
personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak, 

b) Müsteşarlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, 

c) Müsteşarlığın yurt içi ve yurt dışı eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizme-
tiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

d) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Yayın Temsil Dairesi Başkanlığı 

MADDE 26. — Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Kalkınma planları ile yıllık programların basılması ve yayınlanmasını sağlamak. 
b) Kalkınma Planlarının tanıtılma işlerini yürütmek, 
c) Araştırma ve dokümanların yayınlanmasına karar verilenlerin çoğaltılması ve dağıtıl

masına ait işleri yapmak, 
d) Müsteşarlığın temsil ve protokol hizmetlerini yürütmek, 
e) Müsteşarlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 
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Personel ve İdarî Hizmetler Genel Müdürlüğü 

MADDE 26. — Personel ve İdarî Hizmetler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

Müsteşarlığın insangücü planlaması, personel politikası ve personel sisteminin geliştiril
mesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak, Müsteşarlık personelinin atama, öz
lük ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleri yapmak, Müsteşarlık bütçesini plan ve program esasla
rına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, her türlü tahakkuk ve tediye işlemlerini 
yapmak, Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile temizlik, taşıma ve gü
venlik hizmetlerini yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satınalma işlemlerini 
yapmak, sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
Müsteşarlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, ge
nel evrak ve genel arşiv hizmetlerini yürütmek, Müsteşarlıkça verilecek Kurullar Şekreteryası 
ile ilgili ve benzeri görevleri yapmak. 

Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü 

MADDE 27. — Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

Müsteşarlığın; bilgi işlem, aydınlatma, ısıtma, soğutma, telekomünikasyon ile bakım ve 
onarım hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, yurt içi ve yurt dışı eğitim planını hazırlamak, 
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak. Teşkilatın tanıtıl
ması, basın ve halkla ilişkilerin düzenlenmesi, plan ve programların kamu, özel sektör ve halk 
tarafından tanınması ve benimsenmesi sağlamak, Teşkilat faaliyetleri ve plan uygulamaları ile 
ilgili yayınlar çıkarmak, kalkınma planları, yıllık programlar ve araştırmaların basım ve yayı
mını sağlamak, Teşkilat birimleri arasında bilgi iletişimini ve sosyal dayanışmayı temin ama
cıyla konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek, Teşkilatın temsil ve protokol işlerini yü-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 503) 



—. 54 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

Savunma Uzmanlığı 
MADDE 27. — Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen gö

revleri yerine getirir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Plan ve Programlanıl Hazırlanması 

Bilgi Toplama 

MADDE 28. — Devlet Planlama Teşkilatı, planlama ile ilgili olarak lüzumlu gördüğü bil
gileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzelkişilerden doğrudan iste
meye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek 
ve tüzelkişiler bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle mükelleftir. 

Bu suretle elde edilen bilgilerden ticarî sır mahiyetinde olanların gizliliğine riavet edilir. 
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığıyla işbirliği 

MADDE 29. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Devlet İstatistik Enstitüsü Baş
kanlığıyla yakın işbirliği kurarak çalışır. 

Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma planlarının ve yıllık programların hazırlanması, uy
gulanması ve takibi safhalarında gerekli olan verileri, bunların toplanmasında ve değerlendi
rilmesindeki amaç ve zaman aralıkları ile bu verilerin sunulma ve raporlama şeklini tespit eder. 

işbirliği 
MADDE 30. — Devlet Planlama Teşkilatı bilgi toplamada, planların hazırlanmasında ve 

icranın takibinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve ka
mu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yakın bir işbirliği kurar. 

İktisadî, Sosyal ve Kültürel Hedefler île Politikalarm Tespiti : 

MADDE 31. — İktisadî, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların tayininde esas teşkil 
edecek hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek tespit edilir. 

Bu suretle tespit edilen esaslar, Bakanlar Kurulunda öncelikle müzakere edilerelc karara 
bağlanır. 

Uzun Muidi Kalkınma Planının Yapılması 

MADDE 32. — Başbakan, Bakanlar Kurulunun onayladığı esaslar ve hedefler dahilinde 
uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması hususunda Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığına direktif verir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ilk olarak uzun 
vadeli kalkınma planını hazırlar. 
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Savunma Uzmanlığı 
MADDE 28. — Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen gö

revleri yerine getirir. 

Genel Müdür Yardımcılığı 
MADDE 29. — Her hizmet biriminde esas görev yapan dairelerden bir daire başkanı Ge

nel Müdüre yardımcı olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Plan ve Programlanıl Hazırlanması 

Bilgi Toplama 
MADDE 30. — Devlet Planlama Teşkilatı, görevleri ile ilgili olarak lüzumlu gördüğü bil

gileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzelkişilerden doğrudan iste
meye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek 
ve tüzelkişiler bu bilgileri zamanında vermekle mükelleftir. 

Bu suretle elde edilen bilgilerden ticarî sır mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilir. 

işbirliği 
MADDE 31. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bilgi toplamada, planların hazır

lanmasında ve icranın takibinde, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yakın bir işbirliği kurar. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, kalkınma planlarının ve yıllık programların ha
zırlanması, uygulanması ve takibi safhalarında gerekli olan verileri, bunların toplanmasında 
ve değerlendirilmesindeki amaç ve zaman aralıkları ile bu verilerin sunulma ve raporlama şek
lini tespit eder. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, plan ve programların hazırlanmasında gerek duyulan bilgileri 
zamanında ve yeterli kapsamda sağlamak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile 
yakın işbirliği kurarak çalışır. 

İktisadî, Sosyal ve Kültürel Hedefler ile Politikaların Tespiti 
MADDE 32. — İktisadî, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların tayininde esas teşkil 

edecek hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek tespit edilir. 
Bu suretle tespit edilen esaslar Bakanlar Kurulunda öncelikle müzakere edilerek karara 

bağlanır. 

Kalkınma Planının Yapılması 
MADDE 33. — Başbakan, Bakanlar Kurulunun onayladığı esaslar ve hedefler dahilinde 

kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması hususunda Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığına direktif verir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ilk olarak kalkınma planını 
hazırlar. 
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Uzun Vadeli Kalkınma Plantnm Kabulü 
MADDE 33. — Uzun Vadeli Kalkınma Planının Başbakanlığa sunulmasından itibaren 

bir hafta içinde Yüksek Planlama Kurulu toplanır. Kurul bu planı inceleyerek, kabul edilmiş 
bulunan ana hedeflere uygun olup olmadığını bir raporla Bakanlar Kuruluna bildirir. Plan, 
Bakanlar Kurulunda incelenerek kabul edildikten sonra yasama organının onayına arz olunur. 

Ytütk Programlar» Hazırlanması ve Kabulü 

MADDE 34. — Yıllık programlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlana
rak Yüksek Planlama Kuruluna sevkedilir. Bu Kurul programları inceleyerek bir raporla Ba
kanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda kabul edilen yıllık programlar kesinleşmiş olur. 

Yıllık programlar, bütçeler ile iş programlarından evvel hazırlanır. Bütçelerle iş program
larının hazırlanmasında yıllık programlarda kabul edilmiş olan esaslara uyulur. 

Koordinasyon 

MADDE 35. — Kabul edilen planların uygulanmasındaki ahenk ve işbirliğini, koordinas
yonla ilgili Müsteşar Yardımcılığı sağlar. 

Planın tatbikatı Teşkilatça zaman zaman gözden geçirilerek elde edilen sonuçlar değer
lendirilir ve alınması gerekli tamamlayıa tedbirler, belirli devrelerde verilecek raporlar halinde 
Bakanlar Kuruluna sunulur. 

BEŞİNCİ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları 

MADDE 36. — Devlet Planlama Teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yü
kümlü bulundukları hizmet veya görevleri Müsteşarlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, 
plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur. 

Mahallî idarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
MADDE 37. — Müsteşarlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordi

nasyonu sağlamaktan sorumludur. 
Müsteşarlığın Düzenleme Görev ve itkisi 
MADDE 38. — Müsteşarlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, tü

zük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 
Yetki Devri 

MADDE 39. — Müsteşar ve her kademedeki teşkilat yöneticileri, sınırlarını açıkça belir
lemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden ami
rin sorumluluğunu kaldırmaz. 
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Kalktnma Planının Kabulü 
MADDE 34. — Kalkınma Planının Başbakanlığa sunulmasından itibaren bir hafta içinde 

Yüksek Planlama Kurulu toplanır. Kurul bu Planı inceleyerek, kabul edilmiş bulunan ana he
deflere uygun olup olmadığını bir raporla Bakanlar Kuruluna bildirir. Plan, Bakanlar Kuru
lunda incelenerek kabul edildikten sonra yasama organının onayına arz olunur. 

Yıllık Programların Hazırlanman ve Kabulü 
MADDE 35. — Yıllık programlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlana

rak Yüksek Planlama Kuruluna sevk edilir. Bu Kurul programları inceleyerek bir raporla Ba
kanlar Kuruluna sunar, Bakanlar Kurulunda kabul edilen yıllık programlar kesinleşmiş olur. 

Yıllık programlar ile birlikte orta vadeli tahminler de sunulur. 
Yıllık programlar, bütçeleri ile iş programlarından evvel hazırlanır. Bütçelerle iş program

larının hazırlanmasında yıllık programlarda kabul edilmiş olan esaslara uyulur. 
Yıllık programlarda yer alan makro politikaların uyum içinde yürütülmesini temin mak

sadıyla Bakanlar Kuruluna üç ayda bir değerlendirme raporları sunulur. 

Koordinasyon 
MADDE 36. — Kabul edilen planların uygulanmasındaki ahenk ve işbirliğini koordinas

yonla ilgili Müsteşar Yardımcılığı sağlar. 
Planın tatbikatı Teşkilatça zaman zaman gözden geçirilerek elde edilen sonuçlar değer

lendirilir ve alınması gerekli tamamlayıcı tedbirler, belirli devrelerde verilecek raporlar halinde 
Bakanlar Kuruluna sunulur. 

BEŞİNCİ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin Sorumlulukları 
MADDE 37. — Devlet Planlama Teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yü

kümlü bulundukları hizmet veya görevleri müsteşarlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, 
plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur. 

Mahallî İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu 
MADDE 38. — Müsteşarlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordi

nasyonu sağlamaktan sorumludur. 

Müsteşarlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi 
MADDE 39. •— Müsteşarlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, tü

zük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki Devri 
MADDE 40. — Müsteşar ve her kademedeki teşkilat yöneticileri, sınırlarını açıkça belir

lemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden ami
rin sorumluluğunu kaldırmaz. 
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ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Sözleşmeli Personel 

MADDE 40. — Müsteşarlık, Müsteşar Yardımcılıkları, Başkanlıklar, Daire Başkanlıkla
rı, Hukuk ve Planlama Müşavirlikleri, Uzmanlık ve Uzman Yardımcılıkları ile Genel Sekreter
lik hizmetlerinde lüzumu halinde, kadro karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmak
sızın sözleşmeli eleman çalıştırılabilir. 

Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. 
Bu suretle göreve alınanlara verilecek ücret ve yapılacak ödemeler Bakanlar Kurulunca 

tespit edilir. 

Uzman Yardımcılığına Atanma 
MADDE 41. —Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununda sayılanlara ilaveten aşağıdaki nitelikler aranır : 
a) Planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, 
b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen 

yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak, 
c) Yapılacak yarışma ve yeterlik imtihanında başarılı olmak, 
d) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. 

Planlama Uzmanlığı 
MADDE 42. — 41 inci maddeye göre, uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalış

mak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik imtihanına girmek hakkını kazanırlar. 
imtihanda başarılı olanlar "Planlama Uzmanı" unvanını alırlar. 

Planlama uzmanlığı yeterlik imtihanının şekli ve uygulama esasları bir yönetmelikle dü
zenlenir. 
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ALTINCI KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Sözleşmeli Personel 
MADDE 41. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında, kadroları karşılık gösterilmek 

kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştı
rılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilir. 

Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. 
Bu suretle çalıştırılanlara verilecek ücret ve yapılacak ödemeler ilgili Devlet Bakanının teklifi 

üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
Ayrıca Müsteşarlığın sosyal işlerle ilgili ünitelerinde özel meslekî bilgi ve tecrübe gerekti

ren konularda, ihtiyaca göre onbeş kişiyi geçmemek üzere, kadro aranmaksızın ve diğer ka
nunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, ücreti uz
man yardımcısı tavan ücretini geçmemek üzere sözleşmeli elemanlar çalıştırabilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alan personel, Başbakanlık merkez teş
kilatında aynı statüde çalışan personelin yararlandığı fazla çalıma ücretine ilişkin haklardan 
aynen istifade eder. 

Tazminat 
MADDE 42. — Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması ve uygulanmasının 

sağlanmasında etkinliği artırmak amacıyla, plan ve programların yapıldığı aylarda Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı elemanlarına, sözleşme ücretlerinin veya aylık ücretlerinin (ek gös
terge dahil) belli bir oranı tazminat olarak aylık ücretleriyle birlikte net ve peşin olarak ödenir. 
Bu konuyla ilgili esaslar Yüksek Planlama Kurulunca tespit edilir. 

Uzman Yardımcılığına Atanma 
MADDE 43. —- Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununda sayılanlara ilaveten aşağıdaki nitelikler aranır: 
a) Planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, 
b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen 

yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak, 
c) Yapılacak yarışma ve yeterlik imtihanında başarılı olmak, 
d) İmtihanın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. 

Planlama Uzmanlığı 
MADDE 44. — 43 üncü maddeye göre, uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalış

mak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik imtihanına girmek hakkını kazanırlar. 
İmtihanda başarılı olanlar "Planlama Uzmanı" unvanını alırlar. 

Planlama uzman yardımcılığı imtihanı ile planlama uzmanlığı yeterlik imtihanının şekli 
ve uygulama esasları ve yardımcı araştırmacı veya araştırmacı unvanı ile istihdam edilen perso
nelin planlama uzmanı olabilmeleri ile uzmanlık kademelerinin süre, esas ve usulleri Bakanlar 
Kurulunca' çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Kamu Kurumu ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi 
MADDE 43. — Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadî teşebbüsleri ve bunlara 

bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, kurumlarının muvafakati ile Devlet Planlama Teş
kilatında sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Devlet Planlama Teşkilatının bu konudaki 
talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan 
aylıksız izinli sayılır, tzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği 
gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. 

Bu madde hükmüne göre çalışanlara, Devlet Planlama Teşkilatında çalıştıkları süre karşı
lığında herhangi bir mecburi hizmet yükletilmez. 

Üniversite Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi 
MADDE 44. — Uzmanlık isteyen işlerde üniversite öğretim elemanları, 2547 sayılı Yük

seköğretim Kanununun 38 inci maddesi esaslarına göre görevlendirilebilir. 

Sözleşme ile Araştırma, Etüd ve Proje Yaptırma 
MADDE 45. — Devlet Planlama Teşkilatı, planların yapılması tatbikatı ve koordinasyo

nuyla ilgili olarak araştırma, etüd ve proje tetkiki gibi işleri üniversite öğretim üye ve yardımcı
ları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişilere sözleşme ile yaptırılabilir. 

Bu hususta Devlet thale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Yurt Dışına Gönderilecek Personel 

MADDE 46. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Teşkilatta görevli uzman ve uz
man yardımcılarını, meslekî bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere yurt dışı
na gönderebilir. 
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Yardımcı araştırmacı veya araştırmacı unvanı ile istihdam edilenlerden yönetmelik gere
ğince planlama uzmanı kadrosuna atanacaklar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sınav 
şartını yerine getirmiş sayılırlar. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi 

MADDE 45. — Genel ve Katma Bütçeli Daireler, Döner Sermayeli Kuruluşlar, Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlardan durumları yö
netmelikteki şartlara uygun olanlar, kurumlarının muvafakati ile Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığında sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Müsteşarlığın bu konudaki talepleri, ilgili 
kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel kurumundan aylıksız izinli sayı
lır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler 
kendi kurumlannda çalışıyormuş gibi addedilerek terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve 
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın terfileri süresinde yapılır. 

Bu madde hükmüne göre çalışanlara, Devlet Planlama Teşkilatında çalıştıkları süre karşı
lığında herhangi bir mecburî hizmet yükletilmez. 

Ayrıca, birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarda görevli personel; aylık, ödenek, 
her türlü zam ve tazminatlar ile diğer sosyal hak ve yardımları kurum veya kuruluşlarınca öden
mek kaydıyla geçici olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında görevlendirilebilirler. Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bu konudaki talepleri, kurum ve kuruluşlarca öncelikle so
nuçlandırılır. 

Üniversite Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi 

MADDE 46. — Uzmanlık isteyen işlerde durumları, bu Kanuna göre çıkarılacak yönet
melikteki şartalara uygun olan üniversite öğretim elemanları, 2547 sayılı Yüksek öğretim Ka
nununun 38 inci maddesi esaslarına göre görevlendirilebilir. 

Yardımcı Araştırmacı ve Araştırmacı 

MADDE 47. — Bu Kanunun 45 inci ve 46 ncı maddeleri ile 933 sayılı Kanunun 4 üncü 
ve 8 inci maddelerine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına alınacak personel Bakan
lar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenen esaslara göre yardımcı araştırmacı veya 
araştırmacı unvanı ile istihdam edilirler. 

Bunlardan müsteşarlıkta 1 yıl çalışanların kadroya atanmalarına ilişkin usul ve esaslar, 
657 sayılı Kanunun sınavla ilgili şartlarını yerine getirmiş sayılmak suretiyle, birinci fıkradaki 
yönetmelikle düzenlenir. 

Sözleşme ile Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma 

MADDE 48. — Müsteşarlık, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştır
ma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla 
ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişilere 
sözleşme veya pazarlık usulü ile yaptırabilir ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satınalabilir. 

Bu hususta Devlet thale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Yurt Dışına Gönderilecek Personel 

MADDE 49. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Teşkilatta görevli elemanlarını, 
uzmanlık sahalarındaki meslekî bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere 657 
sayılı Kanundaki kısıtlamalara tabi olmadan yurt dışına gönderebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 503) 
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Atama 

MADDE 47. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında olan memurların 
atamaları Müsteşar tarafından yapılır. Ancak Müsteşar bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde 
Genel Sekretere devredebilir. 

Kadrolar 

MADDE 48. — Kadroların tespit, ihdas, kullanma ve iptali ile kadrolara ait diğer husus
lar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 49. — 30.9.1960 tarih ve 91 sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulmasına Dair 
Kanun ite ek ve değişiklikleri, 16.8.1982 tarih ve 44 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
14.10.1983 tarihli ve 151 sayılı Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri Devlet Planlama 
Teşkilatı için uygulanmaz. 

GEÇtCt MADDE 1. — Müsteşarlık teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına 
göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenlemeye göre Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadrola
rın kullanımına devam olunur. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme ile 
kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, 
durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her-
türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 503) 
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Yurt dışına eleman gönderilmesinin usul ve esastan müsteşarlıkça hazırlanacak yönetme
likle düzenlenir. 

Atama 

MADDE 50. — 23.4.1981 gün ve 24S1 sayılı Kanun hükümleri dışında olan memurların 
atamaları müsteşar tarafından yapılır. Ancak müsteşar bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde 
müsteşar idarî yardımcısına devredebilir. 

Yurt dışı kadrolara atanmaya ilişkin esaslar müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle 
tespit edilir. 

Kadrolar 
MADDE 51. — Kadroların tespit, ihdas, kullanma ve iptali ile kadrolara ait diğer husus

lar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine gö
re düzenlenir. 

Teşkilat 

MADDE 52. — Müsteşarlığın merkez teşkilat yapısı Ek-1 sayılı şemada gösterilmiştir. 

Değiştirilen Hükümler 

MADDE 53. — 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı, 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Kanunlar 
ile sair mevzuatta yer alan "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu" "Koordinasyon Kuru
lu", "Kamu Ortaklığı Kurulu" deyimleri "Yüksek Planlama Kurulu" olarak değiştirilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 54. — 30.9.1960 tarih ve 91 sayılı devlet Planlama Teşkilatının Kurulmasına Da
ir Kanun ile ek ve değişiklikleri, 16.8.1982 tarih ve 44 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
14.10.1983 tarih ve 151 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 9.4.1990 tarih ve 414 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nci maddeleri ile 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanunun 
6 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri Devlet Planlama Teşkilatı için uygulanmaz. 

GEÇtCt MADDE 1. — Ek-1 sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bölümün
den çıkarılmıştır. Ek-2 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bölümüne 
eklenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme ile kadro ve görev unvanları 
değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni kadrolara atanıncaya kadar, 
durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her 
türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

Kadro ve görev unvanları değişenler ve kaldırılanlar yeni kadrolara atanıncaya kadar eski 
kadrolarında yeni ihdas edilen kadrolara ait görevleri yapmaya devam ederler. 
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GEÇtCt MADDE 3. —- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını düzenlemek 
üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin 
bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇtCt MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme ya
pılıncaya kadar Devlet Planlama Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen 
görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Müsteşarlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararna
meye uygun hale getirir. 

GEÇtCt MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 ve 42 nci maddeleri hü
kümleri dışında, kariyer dışı uzmanlık için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe 
girdiği tarihte resmî müracaatlarını yapmış olanların, iki defaya mahsus olmak üzere yeterlik 
imtihanına girmek hakkı saklıdır. Bu imtihanda başarılı olanlar "Planlama Uzmanı" unvanı
nı alırlar. 

GEÇtCt MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesiyle yürür
lükten kaldırılan Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 
kadro cetvelinde yer alan kadrolarda çalışanlardan, başka kurumlardan naklen atanmış olan
lar, eski kurumlarına durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere engeç bir ay içinde iade edilir. 

Ancak, açıktan alınmış memurlar Devlet Planlama Teşkilatında durumlarına uygun kad
rolara atanırlar. 
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GEÇÎCt MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasını düzenlemek üzere hazırlanacak yö
netmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı ol
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içerisinde yürürlüğe konulur. 

OEÇlCt MADDE 4. — Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Devlet Plan
lama Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görev
leri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Müsteşarlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. 

GEÇtCt MADDE 5. — Bu Kanunun 43 ve 44 üncü maddeleri hükümleri dışında, uz
manlık için 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce resmî 
müracaatlarını yapmış olanların iki defaya mahsus olmak üzere yeterlik imtihanına girmek hak
ları saklıdır. Bu imtihanda başarılı olanlar "Planlama Uzmanı" unvanını alırlar. 

GEÇtCt MADDE 6. — Halen müsteşarlıkta görevli personelden en az 4 yıllık yükseköğ
retim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurum
larından mezun olup, müsteşarlıkta ihtisas gerektiren işlerde çalışanlardan 2 yılını dolduranlar 
yardıma araştırmacı, 5 yılını dolduranlar araştırmacı kadrosuna atanmış sayılırlar. 

Bu suretle yardıma araştırmacı ve araştırmacı kadrosuna atananlar, yeterlik imtihanı yö
netmeliğinde belirtilen şartlan yerine getirmek suretiyle açılacak ilk uzmanlık imtihanına gire
bilirler. 

Halen müsteşarlıkta çalışmakta olanlardan yüksek lisans (master) yapmış olanlar araştır
macı kadrosuna, doktora veya daha üst derecede akademik kariyeri olanlar ise hizmet süreleri
ne bakılmaksızın uzmanlık kadrosuna atanmış sayılırlar. Bu suretle araştırmacı kadrosuna ata
nanlar yukarıdaki fıkra hükmüne göre uzmanlık sınavına girebilirler. 

Bu Kanunun yayımı tarihinde müsteşarlıkta; müsteşar, müşavir, müsteşar yardımcısı, baş
kan, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, serbest bölge müdürü, şube mü
dürü, grup başkanı olarak görev yapanlar veya daha önce bu görevleri yapmış olanlar uzman 
sıfatını kazanmış sayılırlar. 

Bu maddeye göre kadroyla ilişkilendirilen personel 657 sayılı Kanunun sınvla ilgili hüküm
lerini yerine getirmiş sayılır. 

GEÇtCt MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 223 ve 304 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler ile 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nci mad
delerine göre yapılan işlemlerin bu Kanuna uygun olmayanları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren geçersiz sayılırlar. 
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Yürürlük 

MADDE 50. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 51. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
/ . Kaya Erdem 
Devlet Bakanı 
A. M. Ydmaz 
Devlet Bakanı 

A. Tenekeci 
Devlet Bakanı 

A. K. Alptemoçin 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Dışişleri Bakanı 

V. Halt/oğlu 
Millî Eğt. Gençlik ve Spor Bakanı 

M. V DinçerUr 
Sağ. ve Sos. %rd. Bak. 

M. Aydın 
Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 

H. H. Doğan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 

C. Büyükbaş 
Kültür 

M. 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 
İçişleri Bakanı 

A. Tanrtyar 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

V Artkan 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

/ . S. Giray 
Ulaştırma Bakanı 

V Atasoy 
Çalışma ve Sos. Güv. Bak. V. 

M. Aydın 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

C. Büyükbaş 
ve Turizm Bakanı 
M. Taşçtoğlu 
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Yürürlük 

MADDE 55. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 56. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvel 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 

Müsteşar 1. Müsteşar Yrd. 

2. Müsteşar Yrd. 

3. Müsteşar Yrd. 

Ana Hizmet 
Birimleri 

1. İktisadî Planlama 
Başkanlığı 

2. Sosyal Planlama 
Başkanlığı' 

3. Koordinasyon 
Başkanlığı 

4. Kalkınmada öncelikli 
Yöreler Başkanlığı 

5. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Başkanlığı 

6. Teşvik ve Uygulama 
Başkanlığı 

7. Yabancı Sermaye 
Başkanlığı 

8. Serbest Bölgeler 
Başkanlığı 

Danışma Birimleri 

1. Hukuk Müşavirliği 

2. Planlama Müşavirliği 

"Vardımcı Birimler 

Genel Sekreterlik 

İdarî ve Malî 
İşler D. Bşk.hğı 
Personel D. 
Başkanlığı 
\ayın ve Temsil 
D. Başkanlığı 
Savunma 
Uzmanlığı 
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MÜSTEŞAR 

I ARAŞTIRMA L 

ENSTİTÜSÜ H l 

PROJE GELİŞTİRME 
GENEL M0D0RL0C0 

I KURULLAR II 

SEKRETERYASI I " * 

MÜSTEŞAR 
YARDIMCILIĞI 
(PLANLAMA) 

İKTİSADİ 
PLANLAMA 
GN.HD. 

MÜSTEŞAR 
YARDIMCILIĞI 
(KOORDİNASYON) 

SOSYAL 
PLANLAMA 
GN.HD. 

KALKINMADA 
ÖNCELİKLİ YÖRE. 
VE BÖLGESEL 
KALKINMA GN.MD. 

KOORDİNASYON 
GN.HD. 

MÜSTEŞAR 
YARDIMCILIĞ 
(UYGULAMA) 

AVRUPA 
TOPLULUĞU İLE 
İLİŞKİLER 

İSLAM 
ÜLKELERİ İLE 
İLİŞKİLER 

TEŞVİK VE 
UYGULAMA 
GN.HD. 

YABANCI 
İSERMAYE 
I GN.MD. 

| GN.HD.YRD. T | 

1 Y I L L I K 1 
FROGRAKLAR VE 1 
FİNANSKAN 1 

| DAİRESİ BŞK. | 

1 SEKTÖR 1 
1 PROGRAIILARI 1 
1 DAİRESİ 1 
| BAŞKANLIĞI | 

1 UZUN VADELİ 1 
1 PLANLAR 1 
1 DAİRESİ 1 
\ BAŞKANLIĞI 1 

h 
GN.HD. YRD. | 

P L A N L A M A 1 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI 1 

ARAŞTIRMA 1 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI 1 

ÜCRETLER VE 1 
GELİRLER 1 
DAİRESİ 1 

1 BAŞKANLIĞI 1 

GN.MD.YRD. | 

B Ö L G E S E L \ 
KALKINMA 1 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI | 

ARAŞTIRMA 1 
PLANLAMA 1 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI ] 

UYGULAMA t 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI 1 

H 

| 

GN.MD.YRD. | 

TETKİK VE 1 
TAHLİL 1 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI | 

MALİ VE HUKUKİ I 
TEDBİRLER 1 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI | 

MİLLETLERARASI 1 
İLtŞKlLER 1 
DAİRESİ 1 

İMSMIftltt • 1 

mm 

1 
I 

1 

GN.MD.YRD. | 

EKONOMİK 1 
POLİTİKALAR 1 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI | 

SOSYAL 1 
POLİTİKALAR 1 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI 1 

HUKUK İZLEME 1 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI 1 

GN.MD.YRD. | 

ARAŞTIRMA 1 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI 1 

ORGANİZASYON 1 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI 1 

İZLEME 1 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI 1 

u GN.MD.YRD. | 

YATIRIMLARI 1 
TEŞVİK 1 
DAİRESİ 1 
BAŞKANLIĞI 1 

İHRACATI 1 
TEŞVİK 1 
DAİRESİ 1 

1 BAŞKANLIĞI 1 

UYGULAMA 1 
TAKİP I 
DAİRESİ 1 

[flMlMflıîfiT 1 

GN.MD.YRD 

PROJE 
DEĞERLEND 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞ 

UYGULAMA 
TAKtP 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞ 

TANITMA V 
MİLLETLER 
İLİŞKİLER 

İPfttfiESl B 



Kurumu 
Teşkilatı 
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METNE BAĞLI LİSTELER 

(1) SAYILI LtSTE 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Merkez 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GÎH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GtH 
GİH 
THS 
GİH 
THS 
GtH 
THS 
GİH 
THS 
GİH 
THS 
GİH 
THS 
THS 
GtH 
GİH 
GİH 
THS 
GtH 
THS 
GtH 
THS 
GtH 

İptal Edilen Kadrolar 

Unvanı 

Genel Sekreter 
Genel Sekreter Yrd. 
İktisadî Planlama Başkanı 
Sosyal Planlama Başkanı 
Kalkınmada öncelikli Yöreler Başkanı 
Koordinasyon Başkanı 
Avrupa Topluluğu Başkanı 
Teşvik ve Uygulama Başkanı 
Yabancı Sermaye Başkanı 
Serbest Bölgeler Başkanı 
Mühendis 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman Yardımcısı 
Uzman Yardımcısı 
Uzman Yardımcısı 
Uzman Yardımcısı 
Uzman Yardımcısı 
Uzman Yardımcısı 
Uzman Yardımcısı 

-

-

TOPLAM 

Derecesi 

5 

2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 

Adedi Toplam 

71 
22 
13 
18 
27 
20 
12 
14 
17 
5 

23 
6 
8 

17 
27 
16 
25 
18 
6 

23 

71 
22 
13 
18 
27 
20 
12 
14 
17 
5 

23 
6 
8 

17 
27 
16 
25 
18 
6 

23 

400 
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(1) SAYILI LtSTE 

Kurumu : Devlet Planlama TbşkilaU Müsteşarlığı 
Teşkilatı : Taşra (Serbest Bölge Müdürlükleri) 

İptal Edilen Kadrolar 

Sınıfı 

GÎH 
GÎH 
GÎH 

Kurumu 
Teşkilatı 

Sınıfı 

GÎH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 

GtH 

GtH 

GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 

GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 
GtH 

Unvanı Derecesi 

Uzman 3 
Uzman 5 
Uzman Yrd. 7 

TOPLAM 

(2) SAYILI LtSTE 

: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
: Merkez 

thdas Edilen Kadrolar 

Serbest 
Kadro Kadro 

Unvanı Derecesi Adedi 

Müsteşar Yrd. 1 1 
İktisadi Planlama Genel Müdürü . 1 1 
Sosyal Planlama Genel Müdürü 1 1 
Koordinasyon Genel Müdürü 1 1 
Kalkınmada öncelikli Yöreler ve 
Bölgesel Kalkınma Genel Müdürü 1 1 
tslam Ülkeleri ile İlişkiler Genel 
Müdürü 1 1 
Avrupa Topluluğu ile İlişkiler 
Genel Müdürü 1 1 
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü 1 1 
Yabancı Sermaye Genel Müdürü 1 1 
Serbest Bölgeler Genel Müdürü 1 1 
Proje Geliştirme Genel Müdürü 1 1 
Personel ve tdarî Hizmetler 
Genel Müdürü 1 1 
Teknik Hizmetler Genel Müdürü 1 1 
Enstitü Başkanı 1 1 
Genel Müdür Yardımcısı 1 12 
Enstitüsü Başkanı Yardımcısı 1 3 
Daire Başkanı 1 16 
Eğitim Dairesi Başkanı 1 1 

Adedi 

1 
3 
4 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Toplam 

1 
3 
4 

8 

Toplam 

12 
3 

16 
1 
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Serbest Tutulan 
Kadro Kadro Kadro 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam 

GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
THS 
GtH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GtH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
THS 
THS 
THS 

Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Mimar 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı Yrd. 
Planlama Uzmanı Yrd. 
Planlama Uzmanı Yrd. 
Planlama Uzmanı Yrd. 
Planlama Uzmanı Yrd. 
Planlama Uzmanı Yrd. 
Planlama Uzmanı Yrd. 

1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 

5 
5 
5 
6 
1 

81 
23 
38 
12 
17 
6 
8 

32 
28 
20 
14 
5 

23 
17 
16 
39 
23 
27 
55 
6 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

5 
5 
5 
6 
1 

81 
23 
38 
12 
17 
6 
8 

32 
28 
20 
14 
5 

23 
17 
16 
39 
23 
27 
55 
6 

(2) SAYILI LÎSTE 

Kurumu : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Teşkilatı : Merkez 

îhdas Edilen Kadrolar 

Serbest Tutulan 
Kadro Kadro Kadro 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam 

GÎH Araştırmacı 
THS Araştırmacı 
GÎH Araştırmacı 
THS Araştırmacı 
GÎH Araştırmacı 
THS Araştırmacı 

1 15 
1 15 
2 15 
2 15 
3 15 
3 15 
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Sınıfı 

om 
THS 
G İ H 
THS 
GİH 
THS 
G İ H 
THS 
G t H 
THS 
G t H 

Unvanı 

Araştırmacı 
Araştırmacı 
Araştırmacı 
Araştırmacı 
Yardımcı Araştırmacı 
Yardımcı Araştırmacı 
Yardımcı Araştırmacı 
Yardımcı Araştırmacı 
Yardımcı Araştırmacı 
Yardımcı Araştırmacı 
Yardımcı Araştırmacı 

Kadro 
Derecesi 

4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

15 
10 
10 
12 
12 
10 
10 
10 
12 
10 
8 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—• 

Toplam 

15 
10 
10 
12 
12 
10 
10 
10 
12 
10 
8 

TOPLAM 767 

(2) SAYILI LİSTE 

Kurumu : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Teşkilatı : Taşra (Serbest Bölge Müdürlükleri) 

İhdas Edilen Kadrolar 

Sınıfı 

G İ H 
G İ H 
G t H 
G İ H 
GİH 
GİH 
G t H 
GİH 
GİH 
G İ H 
GİH 
YHS 
YHS 

. Unvanı 

Bölge Müdürü 
Bölge Müdür Yrd. 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzmanı 
Planlama Uzman Yrd. 
Bilgisayar İşi. 
Mutemet 
Memur 
Sekreter 
Daktilograf 
Şoför 
Hizmetli 
Bekçi 

TOPLAM 

Kadro 
Derecesi 

1 • 

2 
3 
5 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

2 
4 
1! 
5 
6 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
2 

18 

58 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 

Toplam 

2 
4 
1 
5 
6 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
2 

18 

58 
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(2) SAYILI LİSTE 

Kurumu : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
Teşkilatı : Yurt dışı 

İhdas Edilen Kadrolar 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Toplam 

GIH Daimî Temsilci Yrd. 1! 4 4 
GİH Planlama Müşaviri l1 4 4 

TOPLAM 8 

\>a<i 
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