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Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair Kanun
(Resmî Gazgte ile yayımı : 11 . 8 . 1967 - Sayı : 12671)
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Finansman
MADDE 1. — A ) Kalkınma Plânı hedeflerine uygun olarak geliştirilmesi öngörülen iktisadi
faaliyet sektörlerine plânın bölgelerarası dengeli kalkınma ilkesi de göz önünde tutularak, genel
ve katma bütçelerden ödünç verme şeklinde transferler yapmak amacı ile fonlar tesis edilebilir.
Bu fonların ve dış kaynaklardan aynı amaçla yapılacak tahsislerin kullanılış esasları ve şart
lan yıllık programlarda gösterilir.
Maliye Bakanlığı bütçesinde her yıl «Gelişme ve teşvik fonları» isimli bir bölüm açılır. Fon
lar bu bölümün maddelerinde gösterilir.
Bu transferler, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle tesbit edilecek millî bankalar, kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların birlikleri, istihsal ve satış (Ezcümle ihracat) ko
operatifleri ile bunların birlikleri aracılığı ile yapılır.
B) Plânın uygulanmasına ilişkin yıllık programlarda, sermaye ve idare hâkimiyeti mahdut
sayıda özel kişilere aidolmamak kaydı ile Devlet ve Kamu iktisadi Teşebüsleri sermayesinin işti
raki ile kurulması öngörülen karma teşebbüslerin sermayelerindeki Devlet hisseleri için gerekli
ödenekler, Genel Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı kısmında açılacak bir bölümün maddelerin
de gösterilir.
Bu karma teşebbüslerin nitelikleri, yukardaki fıkradan faydalanma şartları ve bunlar üzerin
deki Devlet denetiminin nasıl yapılacağı yıllık programlarda gösterilir.
^

Teşvik ve tanzim

MADDE 2. — Kalkınma Plânı ve yıllık programlara uygun olarak yatırımların teşvik ve tan
zimi maksadiyle :
A ) 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 28 Şubat 1963 tarihli ve 202
saydı Kanunla eklenen 3 ncü maddenin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Yatırım indiriminin nisbeti yukardaki fıkraya göre indirimden istifade edecek yatırım miktarı
nın âzami % 80 idir. Bölgelere ve iktisadi faaliyet sektörlerine göre uygulanacak nisbetler, bu
haddi aşmamak üzere yıllık programlarda belirtilir.
B) Yatırım mallarında ve hammaddelerde Gümrük vergi ve resimleri ile ithalden alınan
diğer vergi ve resimler toplamında iktisadi faaliyet sektörlerine göre kısmi veya tam muaflıklar
ihdası veya bu vergiler ve resimler toplamının kısmen veya tamamen iadesi konuları, Bakanlar
Kurulu kararnameleri ile düzenlenir.
C) Sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler tesis ve tanzimi ve bu maksatla, gerektiğinde arazi
istimlâki, Bakanlar Kurulu kararnameleri ile yapılır.
Bu bölgelerde icabında kanalizasyon, elektrik, su ve yol gibi altyapı tesisleri yaptırıldıktan
sonra gayrimenkul, buralarda plân ve program hedeflerine uygun olarak tesis kuracaklara tâyin
edilecek vâde ve faiz nisbetlerinde ilgili bakanlıklarca devredilir. Bu fıkranın uygulanmasındaki
esaslar Bakanlar Kurulu kararnamesi ile düzenlenir..
D) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, îş kanunları, Mahallî idareler kanunları ile diğer mevzuatta
her türlü yatırımlara, (Ezcümle sanayi kuruluş ve işletmesine) ait ruhsat formalitelerini ahenk
leştirmek, çabuklaştırmak ve yetkili mercileri-bir arada çalıştırmak için Bakanlar Kurulu gerekli
tedbirleri, icabında kararnameler çıkararak alır. .
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E) Bakanlar Kurulu standart ve kalite kontrolü konularında tatbikatı
almaya yetkilidir. Bu kontrolların hizmetin icaplarına göre sıhhatli ve süratli
mesini sağlamak amaciyle, mesai saatleri dışında ve ek mesai ücreti ödenmek
veleli personel çalıştırmak hususunda kararname çıkarmaya Bakanlar Kurulu
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geliştirici tedbirler
bir tarzda yapılabil
şartiyle veya muka-.
yetkilidir.

MADDE 3. — Kalkınma Plânı ve programlarına uygun olarak ihracatın teşviki ve döviz ge
lirlerinin artırılması maksadiyle :
A ) İhracatı teşvik edilecek maddeleri ihracedenlerin tanıtma, pazar araştırması ve ilk yerleş
me faaliyetlerine yardımcı olmak amaciyle; ihracatçılara, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku
ruluşları ve bunların birlikleri veya ihracatçı birlikleri veyahut istihsal ve satış (ezcümle ihracat)
kooperatifleri ve bunların birlikleri eliyle birinci maddenin ( A ) bendinin ikinci ve üçüncü fıkra
ları uyarınca tesis edilecek bir fondan Ödünç ve ilebilir. Bu fonun kullanılmasında ve ödünç ver
me işlemlerinde uygulanacak esas, şart ve usuller, ödünç alanın ödüne verme mukavelesindeki
hükümlere uymasını sağlıyacak tedbirler ve denetleme yolları ile bu fondan hangi ihraç malları
nın yararlanacağı, Bakanlar Kurulu kararnamesine tesbit edilir.
Yukardaki fıkra hükümleri, yurt dışında iş alacak Türk müteşebbislerinin tanıtma ve ilk yer
leşme faaliyetlerine yardımcı olunması amaciyle de uygulanabilir. Ancak, bu konu Bakanlar Ku
rulu kararnamesi ile düzenlenirken, bu müteşebbislerin dış memleketlerde aldıkları işlerin şümu
lü ve yurda getirecekleri döviz miktarı dikkate alınır.
B) 27 Haziran 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun birinci maddesi ile ihraç malları hakkında
Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler aşağıdaki hallerde de kullanılabilir;
1. İthal ihtiyacını ikame edecek ve Bakanlar Kurulu kararnamesi ile tesbit edilecek mallar
hakkında;
2. Döviz geliri sağhyan ve Bakanlar Kurulu kararnamesi ile tesbit edilecek hizmetler hak
kında ;
3. Yurt içinde yabancı turistlerce yapılacak harcamalar hakkında.
G) İhracatın Kalkınma Plânı ve yıllık programlar dairesinde geliştirilmesi ve düzenlenmesi
için gerekli tedbirler Bakanlar Kurulu kararnameleri ile alınır.
MADDE 4 . - 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 28 Şubat 1963 tarihli
ve 202 sayılı Kanunla eklenen 2 nci ve 3 ncü maddeler; 2 Mayıs 1949 tarihli ve 5383 sayılı Güm
rük. Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 25 Mayıs 1964 ta
rihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3 ncü ve 5 nci maddeleri; 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 savılı
Kanunun 1 nci maddesiyle işbu kanunun 2 nci maddesinin «A» ve «B» bendleri ile 3 ncü mad
desinin «B» bendinin «1» numaralı fıkrası gereğince öngörülen teşvik tedbirleri ve diğer kanun
larda öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak ve bu amaçla gerekli belgeleri müteşebbislere ver
mekle görevli olmak üzere, Başbakanlığa bağlı bir «Yatırımları ve ihracatı Geliştirme ve Teşvik
Bürosu» kurulmuştur.
Bu burada, ilgili bakanlıklardan yeteri kadar personel, kadroları ile çalıştırılır ve geçici sü
reli görevler için mukaveleleri uzman istihdam edilebilir.
MADDE 5. — Kalkınma Plânı ve yıllık programlara göre şehirleşmenin gelişmesini düzenle
mek amacı ile mahallî idarelere yardım yapılması için Genel Bütçe Kanununda açılacak bir bö
lümdeki ödenek ile dış kaynaklardan yapılacak tahsislerin kullanılması Bakanlar Kurulu karar
namesiyle olur,
Bakanlar Kurulu yukardaki fıkranın uygulanmasında, hızlı sanayileşme ortamı olan ve bunun
yükünü taşıyan mahallî idarelerin elektrik, su, yol, kanalizasyon gibi alt - yapı tesislerinin
plânlamasını ve yapılmasını sağlamaya; gerektiğinde müstakbel gelişme sahaları için arsa istim
lâk etmek üzere kararname çıkarmaya yetkilidir.
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idarelere devrine dair esaslar ve usuller

Bakanlar Kurulu kararname

Çeşitli hükümler
MADDE 6. — 18 Ocak 1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 8 nci
maddesinin (a) bendi ile kurulmuş olan komite kaldırılmıştır. Kanunun bu komiteye vermiş ol
duğu görevleri Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtı ifa eder.
Aynı Kanunun 8 nci
ruludur.

maddesinin (b) bendinde zikredilen itiraz mercii Yüksek Plânlama Ku

MADDE 7. — Kalkınma Plânının uygulanmasında özel ihtisas ve kabiliyet gerektiren Maliye,
Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Bayındırlık ve Tarım bakanlıkları müsteşar, müsteşar muavini, daire
başkanı, daire başkan muavini, genel müdür ve genel müdür muavini görevlerine, meslek kıde
mi ve müktesep maaş derecesi hakkında aranılan şartlar dikkate alınmaksızın atanmalar yapıla
bilir. Bu atanmada, görevliye, tâyin edildiği kadronun maaşı müktesep hak teşkil etmeksizin
ödenir.
Bu atanmalarla ilgili esaslar, Devlet Personel Dairesinin mütalâası alınarak Bakanlar Kuru
lu kararnamesiyle tesbit edilir.
MADDE 8. — Kalkınma Plânının uygulanması ile ilgili olarak geçici süreli önemli işlerin ve
projelerin yürütülmesinde mukaveleli personel istihdamı esasları, Bakanlar Kurulu kararname
siyle düzenlenir.
Bu kanunun 2 nci maddesinin (E) bendinin ve 4 ncü maddesinin uygulanması ile ilgili olarak
geçici görevlerde mukaveleli personel istihdam edilebilir. 30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesi bu şekilde istihdam edilecekler hakkında da uygulanır.
MADDE 9. — Bu kanunun 2 nci maddesinin (C) bendi ve 5 nci maddesi gereğince yapılan
kamulaştırmalarda 8 Eylül 1956 tarihli ve 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 23 ncü maddesi hük
mü uygulanmaz.
*
MADDE 10. — Kalkınma Plânı ve yıllık programlar gereğince yaptırılacak yatırımların
müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri proje ve kontrollük hizmetlerinin yaptırılması,
10 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Kanun hü kümlerine tabi değildir.
Bu hizmetlerin görülmesine ait esaslar Bakanlar Kurulu kararnamesiyle düzenlenir.
MADDE 11. — 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun
dırılmıştır.

2 nci maddesi yürürlükten kal

MADDE 12. — 10 Haziran 1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir:
EK MADDE — Orman Genel Müdürlüğünün kendi istihsal ettiği mal ve maddeleri ihracedebilmesi için ihracat ruhsatnamesi aranmaz.
MADDE 13. — Bu kanunda söz konusu kararnamelerin ve 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı
Kanunun 1 nci maddesinde yazılı kararnamelerin çıkarılmasından önce Yüksek Plânlama Ku
rulunun mütalâası alınır.
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MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meclisi
Cilt Birleşim Sayfa

Cumhuriyet Senatosu
Cilt Birleşim Sayfa

17
20
21

43

109
136
139
140
141
142

420
559:560
4
92:133133,
174:177
184:231
237:258,
290:293

90
91
92
94
95
97

196
263
335:355
469:478
488:507,
507:523
661:663,664:
726,726:740,
742,752:753

I - Gerekçeli 314 ve 314 e 1 nci ek ve 2 nci ek S. Sayısı basmayazılar Millet Meclisinin 140 nci Bir
leşimine, 988 S. Sayılı basmayazı Cuımthuriyet Senatosunun 92 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plân Komisiyonu, CumHıuriyet
Senatosu Bütçe ve Plân komisyonları igörüşmüştür.

