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GİRİŞ

Ülkemizde planlamanın uygulaması 19. yüzyıla dayanmaktadır.
izleyen yıllarda, Osmanlı hükümeti, iktisadi
kalkınmada sanayileşmeye önem vererek, sanayi teşvik politikası uygulamaya başlamıştır. Daha sonra 1913 yılında Osmanlı hükümeti tarafından Teşvik-i Sanayi Kanun-ı Muvakkatı çıkarılmıştır. Kanunun
amacı, Osmanlı ülkesinde Avrupa sanayileri ile rekabet edebilecek
büyük sanayi kuruluşlarını gerçekleştirmektir. Kanunda makineler,
araç, gereçler için ithalat gümrüğü bağışıklığı, fabrikalar için parasız arazi verilmesi, gümrük resm.inden bağışıklık gibi bağışıklıklar tüm
sanayi dallarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
İkinci meşrutiyetin ilanını

Teşvik-i

Sanayi Kanun-ı Muvakkatt sanayileşme politikamızın
oldukça önemli bir aşama olarak belirmektedir. Daha
sonra 1927 tarih ve 1055. sayılı Teşvik-i Sanayi kanunu, muvakkat kanunun ondört yıllık uygulamasında elde edilen deneyler göz önünde
tutularak _çıkarılmıştır (1).
oluşmasında

1933 yı~ında ülkemizde Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulanmaya başlamış, bunu 1938 yılında İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı izlemiştir. Ancak il. Dünya Savaşı bu planın . uygulanmasına imkôn bı
rakmamıştır. Savaştan sonra 1947 yılında tekrar beş yıllık bir iktisadi
ka~kınma planı hazırlanmış fakat bu plan uygulamaya konulamamıştır. Daha sonra 1963 - 1967 yılları arasında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya girmiştir. Bunu - 1968 - 1972 yılları arasında
uygulanan il. Beş Yıllık Kalkınma Planı daha sonra 1973 - 1977, 1978 (1) Gündüz Ökcün, «Teşviık-i Sanayi Kanun-ı Muvakkatı, 1913»; AÜS-BFD, C. 30,
S. 1-4, Ankara 1975, sh. 24-25.
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1982
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ve bunu da 1983 - 1987,
Kalkınma Planları takip
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111. ve iV.

yılları arasında

Beş Yıllık Kalkınma

uygulanacak iV.
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Beş Yıll

etmiştir.

TEŞVİK TEDBİRİ UYGULAMASINDA DEVLET VE ÖZEL
GİRİŞİMCİ ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ

Devlet ve yatırımcı arasındaki hukuki ilişkinin mahiyeti hakkın
duran, «Yürütme ve idare planlama · belgelerini daha çok birel "
özgül işlemler ve sözleşmeler ile uygulamaya koyar. Bu konudaki c<
ğunluğu öznel veya koşul iş.lem niteliğindeki idari kararlardır. Özn
işlem niteliğindeki idari kararlar, idare ile ilgili arasında, planla
belgeleri ile mevzuatta öngörülmeyen ve düzenlenmeyen karşılı~
hak ve vecibeleri içermekte ise; tek yanlı olmasına rağmen, sözle~
me benzeri (sibih akid) işiem sayılabilir. Bu sözleşme benzeri işlell
lerin tümü idari nitelikte olmakla beraber; plan ve program uygulc
·malan için yapılan asıl sözleşmelerin idari sözleşme olarak kabı
edilip edilmeyeceği şüphelidir. Çünkü, Yüksek Mahkemelerin ida
sözleşmeye ilişkin ölçüt ve içtihatlarının pek geniş olmadığı bilinme~
. tedir. Oysa planlama bir kamu hizmeti olduğuna göre, bu konud
yapılan sözleşmelerin de idari nitelikte sayılması mümkündü r... » diye
rek planlama belgelerinin uygulanmasına yönelik tek yönlü idari ko
rarların bir sözleşme benzeri olduğunu, plan ve programın uygulan
ması için yapılacak sözleşmelerin idari sözleşme olarak sayılıp sa
yılmayacaklarının şüpheli olduğunu belirtmekte dir (2).

Tan «Aslında, teşvik tedbirleri uygulamasının temelinde iki ta
yani teşvik tedbirlerinden yararlanan ile yararlandıranın irade
!erinin karşılıklı birleşmesinin yattığı söylenebilir... Ancak, teşvik ted
birlerinin neler olduğu ve hangi tür yatırımların hangi koşullarla ya
rarlanabilecekleri yasama ve yürütme organının düzenlemeleri ilt
saptandığına göre, bunda sözleşmeye benzer iki taraflılık olduğum
savunmak mümkün değildir. Öte yandan uygulamada, teşvik tedbir
!erinden yararlanma k için başvuran yatırımcıdan söz konusu ted
birlerden yararlanması için yatırım projesinde bazı değişikli'kle ı
yapması da istenebilmektedir. Örneğin 933 sayılı kanunun 2/B mad·
desine göre gümrük muafiyetinden yararlanma k için yapılan ön mü·
racaatın DPT tarafından incelenmesi sonucu ilgiye verilen cevapta
rafın,

2
( )
Lütfi Duran, «Türkiye'de Pla· nlamanın Hukuıki Rejimi», AiD C. 8, S. 8, An·
kara, Eylül 1975, ·sh. 17.
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k m_uayatırımcının mali ve teknik imkônları göz önünde bulund urulara
Bu
dir.
ilmekte
isteneb
uyması
şartlara
fiyetten istifade si için bazı

yetkili organ ile yatırımcı arasında cereyan eden bu çeşit pağını değiştirici nizarlığı da sonuç olarak yapılan işlemin tek taraflılı
3
. telikte kabul etmek mümkün değildir» fikrini savunmaktadır ( ).
şekilde

a
e

,_
~ı

a
lı
ı-

,,

Akgüne r «Teşvik tedbirle ri uygulaması, imtiyaz sözleşmelerini antedbirle ri uydırır içerikte bir idari sözleşme olmaktadır. Yani teşvik
m arzetgörünü
bir
gulamasında ortaya çıkan sözleşme hali karma
çı
ortaya
e
mektedir. Bu tip idari sözleşmeler karma - işlem şeklind
üç
kar. Bunun anlamı şudur: Maddi açıdan bu tip sözleşmelerde
türlü idari işlem yer almaktadır. Bunlar a) Kural - işlem b) Şart - işlem
c) Subjek tif işlemdir» diyerek idareni n tek taraflı olarak hazırladığı,
rin yıllık program teşvik tedbirle rinden yararla nacak alan ve sektörle
larda düzenleyici içerikte olarak bir kural işlemle saptanmasını kural
getirec ek
işlem yönü bakımından, kamu hizmeti ödevi görevini yerine
olan özel girişimciye teşvik belgesi ile yıllık program larda kural işlem
olarak belirlenen teşviklerin idare tarafından kamu kudreti ne dayanarak tanınmasını şart - işlem bakımından, yatırımcıya tanınacak olan
e
mali çıkar veya teşvik tedbirle rinin yatırımın durumuna göre değişm
..
sinin subjekt if içerikte olmasını sübjekt if işlem bakımından açıkla
mıştır

(4 ).

da teşvik tedbirle ri uygulamasında ortaya çıkan hukuki ilişki imtiyaz sözleşmesi mahiyetinde bir idari sözleşmedir. İdari
ri :
sözleşmelerin Türk hukuku nda kabul edilen kriterle
Kanımca

a) Konusunun kamu hizmeti ile ilgili

olması,

5
b) Özel hukuk kurallarını aşan şartlar ihtiva etmesid ir ( ).

Planlama bir kamu hizmetidir. Plan uygulaması ile ilgili faaliyet lerde kamu hizmeti kavramına girmekt edir. Kamu hizmeti olan planile
lama faaliyet ine özel girişimcinin katılması, konunun kamu hizmeti
6
ilgili olduğunu ortaya koymaktadır ( ).
233-234.
Turgut Tan, Planlamanın Hukuki Düzeni, TODAİE, Anlkara 1976, sh.
Tedbirler i,
4
Tayfun A kgüner, Özel Girişim Özgürlüğü ve Yatırımları Teşviık
( )
,
ist. 1979, s. 231.
rına Göre
Pertev Bilgen, Uyuşmazlıık Mahkem esi ve Damştay .ictihatla
(5 )
36.
sh.
İdari Sözleşmelerin Kriterleri (Doktora Tezi), İstanbul. 1970,
(3 )

1

( 6)

Tan, A.g.e., sh. 24-25.
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İdari sözleşmelerin, özel hukuk kurallarını ôŞöt'l Şartlar ihtiva etmesi, idarenin üstünlüğünün tanınması yani idarenin sözleşmede tek
.taraflı hareket yetkisini n kabul edilmiş olması ve idarenin
özel girişimciye karşı kamu erkine dayanan yetkiler kullanab ilmesidir
(7). ·
İdari · sözleşmelerin kriterler ini belirttikt en sonra devlet ve özel

girişimci arasındaki ilişkiye

bakmak gerekir.
.......s...-:.~~c:us.~~va~~~

-:.\"r."!:E'"..:...AJJ "" ·?..t

Teşvik

ve uygulama genel müdürlüğü tarafından çıkarılan tebliğin
55. maddesi teşvik belgesini şöyle tanımlamıştır : «Teşvik Belgesi, yatırımın karakter istik değerlerini ihtiva eden, bu değer ve tesbit
edilen
diğer şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde
yazılı bulunan teşviklerden faydalanacağı Devletçe taahhüt
edilen ve
belgede gösterile n yatırımın, kalkınma planı ile yıllık program lara uygun ve memlek et ekonomisi için umumi manada faydalı olduğu Bakanlığımızca kabul ediLen ve yatırımcılara verilen bir ön belgedir.
» (8).
Maddeye göre devlet, yatırımın teşviklerden faydalanacağını taahhüt
etmekte dir.
Tebliğin
duğu

bilir.

60. maddesine göre teşvik belgesinde yazılı şartara uyultakdirde teşvik belgelerinde belirtilen teşviklerden faydalanıla

Tebliğin

nusu

yazılır

63.
maddesine göre ise
ve değiştirilemez .

teşvik

belgesine

yatırımın

ko-

Devlet - özel girişimci arasındaki hukuki ilişkinin, bir sözleşme
nin meydana getirilme si bakımından açıklanması bu verilerle, birlikte şöyle olmaktadır (0).
Devlet, özel girişimi kalkınma planı ve yıllık program larla bealanlarda yatırım yapmaya davet etmekte dir (icaba davet). Yapılabilirlik raporu ve istenilen bilgileri devl~te veren özel
girişimci,
plan ve programın · gösterdiği alanda yatırım yapmayı kabul etmektedir (icap). Devletin teşvik b.elgesi vererek ic.abı kabul etmesiyle
sözleşme . meydana gelmekt edir.
lirttiği

111 -

PLANLA MA BELGELERİ VE YARGISAL DENETİM

Planlama belge-lerinin hukuki niteliği ile planlama . belgeleri ve
(7) Bilgen, a:g.e., sh. 129, S. S. Onar, «İdare Huıkukunun Umumi Esasları»,
111. C., 3. B. ist. 1968, sh. 1606.
8
( )
R.G. 7.6.1977. S. 159'59.
9
( )
A'kgüner, a.g.e., sh . 235-238.
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uygulama
kemesi ile

hukuka aykırılık iddiaları Anayasa Mahönünde çeşitli davalarda öne sürülebilir (10 ).

işlemlerine karşı
Danıştay

A) Anayasa Mahkemesinin Karan
Anayasa mahkemesinin görüşünü, Türkiye İşçi Partisinin · açmış
27 /7 /1967 tarih ve 933 sayılı «Kalkınma Planının uygulanması
11
esaslarına dair kanun»un iptali davasında bulabiliriz ( ).

olduğu

Anayasa mahkemesine göre, B_eş Yıllık Plan'ın koyduğu kuralların özel kesim için bağlayıcı niteliği bulunmamaktadff. «Plan, yasama meclisinden geçmekle beraber kanun mahiyetinde bulunmadığı için, herhangi bir kimseye doğrudan doğruya ödev yükleyemez.
Ve yürürlükte bulunan' kanunları değiştirici etkiden yoksundurlar.»
hazırlanmasında yıllık programların

göz önünde· tukararname niteliğinden çıkarmaz, bunların tüzük ve yönetmeliklerden kapsamca daha etkili birer hukuk kuralı
sayılması sonucunu doğurmaz.»
«Bütçelerin

tulması gereği, bunları

Anayasa ma~kemesinin içtihatınca plan ve program bir takım
kurallardan meydana gelmiştir. Fakat plan kuralları kanun niteliğin ..
de olmadığından .vürürlükteki kanunları değiştiremez. Program ise
tüzük ve yönetmeliklerle av·nı kapsamda birer hukuk 'kuralı sayıl
maktadır.

B)

Damştaym Karar· ıan

Dava Daireleri Kurulu, 10.12.1971 tarihli ilk Nişkoz kararında ( ) iptali istenen · bir yabancı sermayeyi teşvik işleminin kalkınma planı doğrultusuna aykırılığı iddiasını tartışmadan, dava konusu Bakanlar Kurulu kararında 6224 sayılı kanuna ve usule aykırı
lık bulunmadığını belirterek davayı red etmiştir. Daha sonra, kararda
bir kısım iddia ve itirazların karşılanmadığı, kararın İkinci Beş Yıllık
Plana ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerine
aykırılığı iddia edilerek, kararın düzeltilmesi istenmiştir. 9·.3..1973 tarihli, kararın düzeltilmesine ilişkin Nişkoz kararında (13 ) Danıştay, daDanıştay
12

( 1<>)

Duran, a.g.e .. sh. 17.
Anayasa Mahkemesi. 23-25.10.1969, E. 1967/41, K. 1969/57, Any. Mah~
Kar. Der. S. 8/1970, sh. 18.66 R.G. 12 Mart 1971.
DOK 10.12.1971, E. 1968/295, K. 1971/1042, AİD C. 6, S. 2, 1973, sh. 124-126.
( 12 )
DDK 9.3.1973, E. 1972/231, K. 19'73/152, D.D.C. 4/1974, sh. 215.217.
( 13 )
( 11 )
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va konusu kararnamenin önce 6224 sayılı kanunun metnine uygunluk derecesini tartışarak, kararnamenin herşeyden önce kanunun metnin& aykırılığını tesbit etmiş, diğer yandan dava konusu kararnamenin çıkarıldığı tarihte yürürlükte bulunan İkinci Beş Yıllık Kalkınma
. Planı'nın hedefleri ve stratejisi bölümünde belirtilmiş olan ana hedeflere aykırı olduğunu belirterek kararnamenin iptaline karar vermiştir. Nişkoz düzeltme kararında Danıştay, idarenin ve yürütmenin
yapacağı işlemlerde plana uyulmasının gerekli olduğunu açıklamış
olduğu halde, üstün hukuk kuralının normlar hiyerarşisi içinde yerini,
niteliğini belirtmemiştir.
14
Dava Daireleri Kurulu bir kararında ( ) ( ... Dava konusu işlemin mesnedi olan yatırım indirimi talebinin İkinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı'nın 19'68 yılı programının yürürlüğe konmasından sonra yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple davanın, dava konusu işle
min düzenleyici, icrai ve idari bir tasarruf niteliğinde bulunan ve davaya konu edilmeyen bu programa uygunluğu noktasından incelenmesi gerekir ... » diyerek yıllık prograni·ların genel ve düzenleyici bir tasarruf olduğunu söylemiştir.
Dava Daireleri Kurulu bir kararında ise (15 ) · «... plan ve program, lorda sadece yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun tedbirlerin öngörülmesi zorunluluğu p1evcut değildir. Aksine .:. plan ve programların yürürlükteki mevzuat hükümlerine rağmen, bazı tedbir ve ilkeleri öngörmesi olağandır. Bu niteliği itibariyle neticede idarenin faaliyeti olarak ortaya çıkan yıllık programların bilinen hukuki ve idari
işlemlerden farklı nitelikte yeni bir işlem türü olarak kabulü gerekmektedir. Programlarda yer alan tedbirlerin, yürütme organı tarafın~
. dan belli şekillere uyularak idari tasarruf ve işlemler niteliğine erdirilmesi gerekmektedir... Plan ve yıllık programların uygulanması zım
nında tesis edilecek idari işlem ve tasarrufların yargı denetimin~ tabi
olacağı ve yargı yerince de bunların hukuka uygunluklarının araştı
rılacağı tabiidir. Yılltk programların açıklanan şu nitelikleri itibariyle
düzenleyici ve genel bir tasarruf olarak iptal davasına konu edilmeleri mümkün bulunmamaktadır.» diyerek idarenin faaliyeti olarak ortaya çıkan programların, bilinen hukuki ve idari işlemlerden farklı ve
yeni bir işlem türü olarak kabul edilmesi gerektiğini fakat genel düzenleyici bir işlem olarak iptal davasına konu edilmelerinin mümkün olmadığına karar vermiştir.

Danıştay

( 14 )
( 15 )
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DDK 4.6.1971, E. 1970/ 1004, K. 1971/608., D.D., C. 2/1972, S. 5, sh. 132-137.
DDK 7.12.1973, E. 1972/194 - K. 1973/716, AİD. C. 7, S. 1, 1974, sh. 190-193.

Danıştay, yıllık programların iptal davasına konu edilemeyeceklerini belirtmek le yeni bir işlem türü değil, hükümet tasarrufu na . ör-

nek

vermiştir

V -

(16 ).

DANIŞTAYIN İDARENİN ÖZENDİRME (TEŞVİK)
TEDBİRLERİNİN HUKUKA UVGUNtU GU DENETİMİNE
İLİŞKİN KARARLARINDAN CIKARILABİLECEK İLKELER VE
SONUÇ

Burada,

yatırımcı

ile Devlet

arasındaki

hukuki

ilişkinin

idari söz-

leşme olduğu kanısındayım.

Sonuçta, Danıştayın plan ve programların uygulanmasını sağla
mak amactyla idare - yürütmen in yaptığı düzenleyici genel işlemlerle
ilgili olarak, genel tutumund a· belli bir çizgiyi takip etmemesi nedeni
ile, idarenin teşvik tedbirlerin in ·hukuka uygunluğu denetimin e ilişkin
kararlarından ilke olarak çıkarılabilecek kavramla r bulamadım.

( 16)

Duran, a·gm, sh. 21.
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