
KALKlNMA BAKANLIGININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUNHÜKMÜNDEKARARNAME 

Karar Sayısı : KHK/641 

Kalkınına Bakanlığının kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 3/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Amaç ve kapsam 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Görevler 

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Kalkınına Bakanlığının 
kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

Görevler 
MADDE 2- (1) Kalkınına Bakanlığının görevleri şunlardır: 
a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit ederek takip 

edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenınesinde Hükümete 
müşavirlik yapmak. 

b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makro ekonomik, sektörel (sosyal ve 
iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında, ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yaparak 
kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları 

hazırlamak. 

c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel 
politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde 
yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak. 

ç) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler 
geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla 
belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderİcİ genel bir 
yönlendirme görevini yerine getirmek. 

d) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili 
kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda 
görüş ve tekliflerde bulunmak; kurumsal kapasiteyi her yönüyle geliştirme amacıyla gerekli 
her türlü tedbiri almak; kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında merkezi 
uyuıniaştırma ve yönlendirme fonksiyonunu yerine getirmek. 

e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanınasını izlemek ve koordine 
etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınına planlarında ve yıllık programlarda usulüne 
uygun değişiklikler yapmak. 

t) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık 

programların hedefleriyle uyum içinde uygulanınası konusunda Hükümete müşavirlik 
yapmak. 

g) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve amaçlarına uygun bir 
şekilde yürütülmesini düzenieyecek teşvik ve yönlendirme politikaların genel çerçevesini 
hazırlamak ve Hükümete teklif etmek. 

ğ) Kalkınınada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak 

tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine etmek. 
h) Kalkınına planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası 

ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde 
gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak. 



ı) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme prograrnları hazırlamak. 
i) Kalkınma ajanslarırun koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek. 
j) Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak, bu alanda kamu 

kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak 
ve uygularnayı etkin bir biçimde yönlendirmek. 

k) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 

Teşkilat 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Teşkilatı 

MADDE 3- (1) Bakanlık, merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur. 
(2) Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bakan 
MADDE 4- (1) Bakanlığın en üst arniri olan Bakan, Bakanlık İcraatından ve emri 

altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki 
ve sorumluluklara sahiptir: 

a) Bakanlığı Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca 
belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek. 

b) Bakanlığın görev alaruna giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara 
uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık 
bütçesini hazırlamak, gerekli kanuni' ve idari' düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen 
stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, 
izlemek ve değerlendirmek. 

c) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden 
geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin 
geliştirilmesini sağlamak. 

ç) Faaliyet alaruna giren konularda diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

M üsteşar ve Müsteşar Yardımcıları 
MADDE 5- (1) M üsteşar, Bakandan soma gelen en üst düzey kamu görevlisi olup 

Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat 
hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve 
yürütür. Bu amaçla, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını 
gözetir ve sağlar. Müsteşar bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 

(2) Müsteşara yardırncı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. 

Hizmet birimleri 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hizmet Birimleri 

MADDE 6- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır: 
a) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü. 
b) Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü. 
c) İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. 
ç) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. 



d) Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. 
e) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü. 
f) Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. 
g) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 
ğ) Hukuk Müşavirliği. 
h) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. 
ı) Kurullar Sekreteryası Dairesi Başkanlığı. 
i) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 
j) Özel Kalem Müdürlüğü. 

Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
MADDE 7- (1) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünün 

görevleri şunlardır: 
a) Yıllık programların makro dengelerini oluşturmak. 
b) Kalkınma planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak. 
c) Konjonktürel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek. 
ç) Kamu maliyesi, ödemeler dengesi, para, banka ve mali piyasalar konularında 

gerekli araştırmaları yapmak ve bu çerçevede gerekli politika önerilerinde bulunmak. 
d) Kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek. 
e) Uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek. 
f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
MADDE 8- (1) Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 

görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma planlarının makro dengelerini oluşturmak. 
b) Yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmak ve uzun vadeli stratejiler 

oluşturmak. 

c) Ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası 
stratejiler, sanayileşme, teknoloji, çevre politikaları ve benzeri konularda araştırmalar 
yapmak. 

ç) Geliştirdiği makro modeller ile ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli 
etkilerini tahmin etmek. 

d) Bölgesel entegrasyonlarla ilgili gelişmeleri ve stratejileri izlemek ve bunlara 
yönelik alternatifler hazırlamak. 

e) Kalkınma planlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, bu konularda 
uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek. 

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 
MADDE 9- (1) İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün görevleri 

şunlardır: 

a) İktisadi sektörlerde proje geliştirme ve değerlendirme, sanayileşme, teşvik ve 
yönlendirme, iç ve dış ticaret politikaları konularında çalışma ve araştırmalar yapmak 
suretiyle kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmak. 

b) İktisadi sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek. 
c) Kamu yatırım programını hazırlamak, kamu projelerini izlemek ve yıl içinde 

revizyonu ile ilgili işlemleri yapmak, uygulamaya ait dönem raporlarını hazırlamak, 

uygulamayı yönlendirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, plan ve 



programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli 
koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin 
katılacağı komisyonlar kurmak ve uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak 

etmek. 
ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 
MADDE 10- (1) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün görevleri 

şunlardır: 

a) Sosyal sektörlerde çalışma ve araştırmalar yapmak suretiyle kalkınma planları ve 
yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmak. 

b) Sosyal sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek, kamu yatırım 
programını hazırlamak, kamu projelerini izlemek ve yıl içinde revizyonu ile ilgili işlemleri 
yapmak, uygulamayı yönlendirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, 
plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli 
koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla kurum ve kuruluşların üst düzey yetkili temsilcilerinin 
katılacağı muhtelif komisyonlar kurmak, uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere 
iştirak etmek. 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 
MADDE ll- (1) Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünün görevleri 

şunlardır: 

a) Bölge, il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu konularda yapacakları çalışmaların kalkınma planları 
ve yıllık programlarla tutarlılığını sağlamak. 

b) Yapısal uyum politikalarının uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların 
çözümü amacıyla projeler geliştirmek ve bu konularda yapılacak çalışmaları koordine etmek, 
kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek. 
c) Yerel istihdamın ve girişimciliğin geliştirilmesi çerçevesinde küçük ve orta ölçekli 

sanayi işletmelerinin, esnaf ve sanatkarların ve kırsal kesimin sorunlarına yönelik politikalar 
geliştirmek, kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, uygulamayı 
yönlendirmek. 

ç) Kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit etmek, bu yörelerin özelliklerini 
dikkate alarak daha hızlı bir gelişme sağlanması amacıyla gerekli çalışmalan yapmak, 
bölgesel kalkınma projeleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak ve görev alanına giren 
konularda görüş vermek ve uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek, 
kamu yatırım programının hazırlanmasına katkıda bulunmak ve yatırım programında gerekli 
revizyonları yapmak. 

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 12- (1) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma ve ekonomik ilişkilerin kalkınma planları ve 

yıllık programlarda belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde 

yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 
b) Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu 

ülkelere yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmek, gelişme yolundaki ülkeler ve özellikle 



İslam ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlada ilgili gerekli 
çalışmaları yapmak, bu teşkilatların daimi nitelikteki kurullarının gerektiğinde sekreterya 
hizmetlerini yürütmek. 

c) Kalkınma alanında ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği program ve 
projelerini hazırlamak, koordine etmek ve gerektiğinde yürütmek, ülke dış politikasını 

destekleyecek şekilde dünya ekonomisi, ülke ekonomileri konulannda analitik ve stratejik 
çalışmalar ile politika analizleri yapmak, bu görevlerin gerektirdiği üst düzey koordinasyonu 
sağlamak. 

ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Y at1r1m Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
MADDE 13- (1) Yatınm Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel 

Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma planı ve programlar kapsamında belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu 

yatırım politikalarını oluşturmak, yatınmlara ilişkin analiz ve araştırmalar yapmak, kamu 
kuruluşlarının yürüteceği proje fikirlerinin geliştirilmesine destek vermek, projeleri analiz 
etmek ve kamu yatırım programını hazırlamak, izlemek ve değerlendirmek, 

b) Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirmek, 
kamu-özel işbirliği projelerini analiz etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının proje planlama ve 
izleme-değerlendirme faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek ve bu konularda 
kapasite geliştirmelerine destek olmak. 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
MADDE 14- (1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları 

yapmak; personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili 
tekliflerde bulunmak; Bakanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik ile ilgili 
işlerini yapmak; Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 
programlarını düzenlemek ve uygulamak. 

b) 5018 sayılı Kamu Mail Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kiralama ve 
satın alma işlerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini 
yapmak; genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, Bakanlık sivil savunma ve 
seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. 

c) Bakanlık kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek, 
ç) Bakanlığın bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak 

veya yaptırmak; kurumsal iletişim politikasının oluşturulmasına ve Bakanlık birimlerinin 
buna uygunluk sağlamasına yardımcı olmak, Bakanlık yayınları ile ilgili her türlü işlemi 
yapmak. 

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 15- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve İcra 

işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları 
önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak. 

b) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü 
sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü 



uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki 
mütalaasını bildirmek. 

c) Bakaniıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve i cra takiplerine ilişkin 
usul ve esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlernek 

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 
çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak. 

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
(2) Birinci fıkrada belirtilen her türlü dava ve takip işleri ile diğer görevler Bakanlığın 

Hukuk Müşavirleri ile A vukatiarı aracılığıyla yerine getirilir. Gerekli hallerde dava ve takip 
işleri Hazine A vukatiarı aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde Bakaniıkça belirlenecek 
usul ve esaslar çerçevesinde 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22 nci maddesinde 
öngörülen doğrudan temin usulü ile avukatlar veya avukatlık ortaklıkları ile yapılacak 

avukatlık sözleşmeleri yoluyla yürütülür. 
(3) Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bir listesi 

Bakaniıkça ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkianna ve bölge idare mahkemesi başkanlıkianna 
verilir. Bu listelerin birer nüshası, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, 
bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. 
Yüksek mahkemeler ve bölge adiiye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini 
kullanacakların isimleri, ilgili malıkernelerin başsavcılıklarına veya başkanlıkianna bildirilir. 
Listede isimleri yer alan Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar, baroya kayıt ve vekaletname ibrazı 
gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanırlar. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri yukarıda 
yazılı merciiere derhal bildirilir. 

(4) Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve İcra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak 
karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin Avukatlara dağıtımı hakkında, 1389 sayılı 

Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun 
hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
MADDE 16- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22112/2005 tarihli ve 5436 

sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler 
birimlerine verilen görevleri yapmak. 

b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Kurullar Sekreteryası Dairesi Başkanlığı 
MADDE 17- (1) Kurullar Sekreteryası Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Yüksek Planlama Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bakanlık 

bünyesinde veya koordinasyonunda oluşturulacak diğer kurullar ve komitelerden Bakan 
tarafınca belirlenecek olanların sekreterya hizmetlerini yürütmek ve anılan kurul ve komiteler 
tarafından alınan kararların uygulanmasını takip etmek. 

b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
MADDE 18- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu 

faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak. 
b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme 

başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak. 
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 



Özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 19- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Bakanın çalışma programını düzenlemek. 
b) Bakanın resını ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve 

yürütmek. 
c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Bakanlık Müşavirleri 

MADDE 20- (1) Bakanlıkta, önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı 
olmak üzere otuz Bakanlık Müşaviri atanabilir. 

Yurtdışı teşkilatı 

DÖRDÜNCÜBÖLÜM 
Yurtdışı Teşkilatı ve Kurullar 

MADDE 21- (1) Bakanlık, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Yüksek Planlama Kurulu 
MADDE 22- (1) Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Bakan ile 

Başbakanın belirleyeceği diğer bakanlardan oluşur. Başbakanın bulunmadığı toplantılara 
Bakan veya Başbakanın belirleyeceği bir bakan başkanlık eder. Kurulun görüşeceği konuların 
mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Kurula Başkan tarafından diğer bakanlar ve 
kamu görevlileri de çağrılabilir. 

(2) Ekonomik, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların belirlenmesine esas teşkil 
edecek hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek tespit edilir. Bu suretle tespit edilen 
esaslar Bakanlar Kurulunda öncelikle görüşülerek karara bağlanır. 

(3) Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınınayı planlamada ve politika hedeflerin tayininde 

Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, 
Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından 
incelemek. 

b) Ülkenin yurtiçi ve yurtdışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde 
kararlar almak. 

c) Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek. 
ç) Toplu Konut İdaresi bütçesini onaylamak. 
d) Kanunlarla ve diğer mevzuatla yetki verilen konularda karar vermek. 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu 
MADDE 23- (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, Bakanın başkanlığında, 

Başbakanın belirleyeceği bakanlar ve müsteşarlar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Başkanından oluşur. 

(2) Kurul toplantılarına Başkan tarafından konuyla ilgili bakanlar davet edilebilir ve 
görüşülecek konuların gerektirdiği hallerde diğer kamu görevlileri de çağrılabilir. 

(3) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Ülkenin yurtiçi ve yurtdışı ekonomi, para, kredi ve maliye politikalarını tespit 

ederek uygulanmasında koordinasyon sağlamak ve bununla ilgili gerekli tedbirleri ve kararları 
almak. 



b) Bakanlar Kurulunun veya Yüksek Planlama Kurulunun incelenmesini istediği 

konularda görüş bildirmek. 
c) Destekleme politikalarının esaslarını belirleyerek destekleme fıyatları konusunda 

Bakanlar Kuruluna tavsiyelerde bulunmak. 
ç) Ödemeler dengesindeki gelişmeleri takip ederek gerekli tedbirleri almak, ithalattan 

alınacak teminat ve fonlar hakkında Bakanlar Kuruluna tekiifte bulunmak. 
d) Bakanlar Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak. 
e) Kurul Kararlarının uygulanmasını takip etmek. 

Kalkınma Araştırmaları Merkezi 
MADDE 24- (1) Kalkınma Araştırmaları Merkezinin görevleri şunlardır: 
a) Hükümet programları ve kalkınma planlarında yer alan stratejik öncelikler 

doğrultusunda ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma konuları ile ilgili her türlü araştırınayı 
yapmak veya yaptırmak. 

b) Ülkemizin kalkınma tecrübelerini, başta komşu ülkeler olmak üzere, işbirliği içinde 
olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına teknik destek vermek. 

c) Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu 
ülkelere yönelik teknik yardım ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesine teknik destek vermek. 

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında planlama, programlama, proje hazırlama ve 
yönetme konularında kapasite geliştirme amacıyla eğitimler vermek. 

d) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma ve 
araştırmalar yapmak, eğitim programları uygulamak. 

e) Görev alanıyla ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı 
kılavuz ve el kitaplarını hazırlamak veya hazırlatmak 

(2) Merkez, bu görevlerini yürütürken, yerli ve yabancı üniversitelerin, kurumların ve 
düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve uzmanlarıyla işbirliği yapabilir, yerli ve yabancı özel 
kişiler ile tüzel kişilere araştırma, etüt, analiz ve proje çalışmaları yaptırabilir. 

(3) Merkezin organları; İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve Başkanlıktır. İzleme ve 
Yönlendirme Kurulu; Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve Merkez Başkanından oluşur. 

Kurula Müsteşar, bulunmadığı durumlarda görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlık 
eder. 

( 4) Merkezin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle 
belirlenir. 

Çalışma grupları 

MADDE 25- (1) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda 
bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları 
o 1 uşturabilir. 

BEŞİNCi BÖLÜM 
Plan ve Programların Hazırlanması 

İşbirliği 
MADDE 26- (1) Bakanlık bilgi toplamada, plan ve programların hazırlanmasında ve 

uygulamanın izlenmesinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve özel kesim üst düzey kuruluşları ile 
yakın işbirliği içinde bulunur. 



(2) Bakanlık, kalkınma planlarının ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması 
ve izlenmesi safhalarında gerekli olan verileri, bunların toplanmasında ve 
değerlendirilmesindeki amaç ve zaman aralıkları ile bu verilerin sunulma şeklini tespit eder. 

(3) Türkiye İstatistik Kurumu, plan ve programların hazırlanmasında gerek duyulan 
bilgileri zamanında ve yeterli kapsamda sağlamak amacıyla Bakanlık ile yakın işbirliği içinde 
çalışır. 

Bilgi toplama 
MADDE 27- (1) Bakanlık, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün 

kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye 
yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve 
tüzel kişiler bu bilgileri istenilen süre içinde öncelikle ve zamanında vermekle yükümlüdürler. 

(2) Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulur. 

Koordinasyon 
MADDE 28- (1) Bakanlık, kabul edilen planların, yıllık programların ve projelerin 

uygulanmasındaki uyum ve işbirliğini sağlar. 
(2) Plan, yıllık program ve proje uygulaması, Bakaniıkça zaman zaman gözden 

geçirilerek elde edilen sonuçlar değerlendirilir ve alınması gerekli tamamlayıcı tedbirler, 
belirli devrelerde hazırlanacak raporlarla Bakanlar Kuruluna sunulur. 

İktisadi, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların tespiti 
MADDE 29- (1) İktisadi, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların belirlenmesine 

esas teşkil edecek hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek tespit edilir. 
(2) Bu suretle tespit edilen esaslar Bakanlar Kurulunda öncelikle görüşülerek karara 

bağlanır. 

Kalkınma planının hazırlanması ve kabulü 
MADDE 30- (1) Bakanlık, Bakanlar Kurulunun onayladığı esaslar ve hedefler 

çerçevesinde kalkınma plamm hazırlar ve Yüksek Planlama Kuruluna sunar. 
(2) Kalkınma planının Başbakanlığa sunulmasından itibaren bir hafta içinde Yüksek 

Planlama Kurulu toplamr. Kurul bu plam inceleyerek, plamn kabul edilmiş bulunan ana 
hedeflere uygun olup olmadığını bir raporla Bakanlar Kuruluna bildirir. Plan Bakanlar 
Kurulunda incelenerek kabul edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına arz 
olunur. 

Orta Vadeli Programların hazırlanması ve kabulü 
MADDE 31- (1) Orta Vadeli Program; Stratejik Planlar, Kalkınma Planları ve genel 

ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda gelecek üç yıla ilişkin olarak makro politikaları, 
ilkeleri, hedef ve gösterge ni te liğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde 
Bakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sunulur. 

(2) Orta Vadeli Program Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulu tarafından 

onaylanarak Resmi Gazetede yayımlamr. 

Yıllık Programların hazırlanması ve kabulü 
MADDE 32- (1) Yıllık Programlar, Bakaniıkça hazırlanarak Yüksek Planlama 

Kuruluna sunulur. Bu Kurul programları inceleyerek bir raporla Bakanlar Kuruluna sunar. 
Bakanlar Kurulunda kabul edilen Yıllık Programlar kesinleşmiş olur. Yıllık Programlar ile 
birlikte orta vadeli tahminler de sunulur. 



(2) Yıllık Programlar, bütçeler ile iş programlarından önce hazırlanır. Bütçelerle iş 

programlarının hazırlanmasında Yıllık Programlarda kabul edilmiş olan esaslar dikkate alınır. 
(3) Sütçelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda 

görüşülmesi sırasında, birden fazla yılı kapsayan ve Kalkınma Planı ve Yıllık Programların 
bütünlüğünü ilgilendiren yatırım projelerinin Programa ilave edilmesinde, 3067 sayılı 

Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun 
2 nci maddesinde yer alan esas ve usullere uyulur. 

( 4) Yıllık Programlarda yer alan makro politikaların uyum içinde yürütülmesini 
sağlamak amacıyla Bakanlar Kuruluna değerlendirme raporları sunulur. 

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma 
MADDE 33- (1) Bakanlık ve Kalkınma Araştırmaları Merkezi, görevleri ile ilgili 

olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştırma, 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 tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık suretiyle yaptırabilir ve 
bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilir. 

(2) Bu kapsamdaki faaliyetler ile Bakanlığa teklif edilen projelerin değerlendirilmesi 
ve desteklenen projelerin izlenmesine ilişkin hizmet alımlarında görev alan kamu görevlileri 
ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 
yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden karşılanır. Bakaniıkça desteklenen araştırma
geliştirme projelerinde proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan 
öğretim elemaniarına onaylanan projede belirlenen tutarlar üzerinden ödeme yapılabilir. 
Projede görev yapan ve kamu görevlisi olmayan diğer personele onaylanan projede belirlenen 
tutarlar üzerinden ücret ödenebilir. 

ALTINCIBÖLÜM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 34- (1) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, 

stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun 
olarak yürütmekten üst kadernelere karşı sorumludur. 

Yetki devri 
MADDE 35- (1) Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını 

açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kadernelere 
devrede bilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. 

Düzenleme yetkisi 
MADDE 36- (1) Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden 

kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilir. 

Mali haklar 

YEDiNCİ BÖLÜM 
Personele İlişkin Hükümler 

MADDE 37- (1) Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Kalkınma 
Araştırmaları Merkezi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, 
Bakanlık Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Planlama Uzmanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, 



Özel Kalem Müdürü, Planlama Uzman Yardımcısı ile Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünde fiilen görevli Bilgisayar Mühendisi ve Çözümleyici kadroları karşılık 
gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli 
personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel istihdam 
edilebilir. Bu suretle çalıştırılacak personele, bu Kanun Hükmünde Karamameye ekli (II) 
sayılı cetvelde unvaniarı itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, 
Bakan tarafından belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu 
personele, hastalık ve yıllık izinler dahil, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında birer aylık 
sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucu 
emsallerine göre başarılı çalışmalar yaptıkları tespit edilenlere, Bakanın onayı ile Haziran ve 
Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu 
fıkrada belirtilen kadrolarda fiilen çalışanlara, 657 sayılı Kanunda belirtilen en yüksek Devlet 
memuru aylığının (ek gösterge dahil); 

a) 9 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara% 25'ini, 
b) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara% 30'unu, 
c) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara% 35'ini, 
geçmemek üzere, Bakaniıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla 

birlikte damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi olmaksızın peşin olarak fazla çalışma 
ücreti ödenir. 

(2) Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. 
(3) Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit 

ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Planlama Uzmanlığı 
MADDE 38- (1) Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştınlmak üzere Planlama 

Uzmanı ve Planlama Uzman Yardımcısı istihdam eder. 
(2) Planlama Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Kalkınma ve planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak. 
b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak. 

c) Yönetmelikle belirlenen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bilmek. 
ç) Yapılacak yarışma sınavında başarılı o lmak. 
(3) Planlama Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve 

hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, 
yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya 
tezleri kabul edilmeyeniere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı 

aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına 
atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) 
düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği 
bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına 
bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli 
mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı 
verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de 
kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar 
ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getİrmeyenler, Planlama Uzman 
Yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar. 



( 4) Planlama Uzmanı ile Planlama U zman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, 

yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle 
düzenlenir. 

Görevlendirme 
MADDE 39- (1) Kamu idarelerinde çalışanlardan durumları yönetmelikteki şartlara 

uygun olanlar, kurumlarının muvafakatİ ile Bakanlıkta sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu 
personel kurumundan aylıksız izinli sayılır. izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili 
özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler kendi kurumlarında çalışmış gibi addedilerek terfi 
ve emekliliklerinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın terfileri süresinde 
yapılır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen kamu idarelerinde görevli personel; aylık, ödenek, her 
türlü zam ve tazminatlar ile diğer sosyal hak ve yardımları kurum veya kuruluşlarınca 

ödenmek kaydıyla geçici olarak Bakanlıkta görevlendirilebilir. 

Yurtdışına gönderilecek personel 
MADDE 40- (1) Bakanlık personeli, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve 

ihtisas yapmak üzere yurtdışına gönderile bilir. 

Atama 
MADDE 41- (1) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin 

Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından 
yapılır. Bakan bu yetkisini alt kadernelere devredebilir. 

Kadrolar 
MADDE 42- (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin 

diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre düzenlenir. 

SEKİZİNCi BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 43- (1) Mevzuatta; 
a) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı ya da sorumlu olduğu Bakana 

yapılan atıflar Kalkınma Bakanına yapılmış sayılır. 

b) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına yapılan atıflar Kalkınma Bakanlığına; 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına yapılmış olan atıflar Bakanlık Müsteşarına; Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında diğer birim ve yöneticilerine yapılmış atıflar Bakanlığın 
ilgili birim ve yöneticilerine yapılmış sayılır. 

(2) 19/6/1994 tarih ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, ek 2 nci maddesi hariç, yürürlükten kaldırılmıştır. 

(3) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Devlet Planlama 
Teşkilatı M üsteşarlığına ait bölümleri yürürlükten kaldırılmış ve ekli (1) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvel e 
Kalkınma Bakanlığı bölümü olarak eklenmiştir. 



Düzenleyici işlemler 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin 

düzenlemeler, bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girineeye kadar 
mevcut düzenlernelerin bu Kanun Hükmünde Karamameye aykırı olmayan hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 

Hak ve yetkiler 
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 

tarihte Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı merkez ve yurtdışı teşkilatlarına ait her türlü 
taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik 
ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ile kadro ve pozisyonlarda bulunan personel 
hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kalkınma Bakanlığına devredilmiş sayılır. Mülkiyeti 
Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınınazlardan Maliye Bakanlığınca, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına tahsis edilmiş taşınmazlar hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır. 

(2) Bakanlığın 2011 mali yılı harcamaları, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 2011 yılı bütçesinde yer alan bütçe ödeneklerinden 
karşılanır. 

(3) Bakanlığın teşkilatlanması sebebiyle teşkilat, görev, personel, kadro, demirbaş 
devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Bakan yetkilidir. 

Personelin devri 
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 

tarihte Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında; 
a) Genel Sekreter, Müsteşarlık Müşaviri, Müsteşar Müşaviri, Yönetim Bilgi Merkezi 

Dairesi Başkanı, İdari ve Mali işler Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Yayın ve 
Temsil Dairesi Başkanı, Genel Sekreter Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri 
bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu fıkra uyarınca 
görevleri sona erenler ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına halen 
bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılırlar. Bu madde uyarınca ihdas edilen Bakanlık 
Müşaviri kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın 
iptal edilmiş sayılır. 

b) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı kadrolarında bulunanlardan yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında 
kalanlar, Bakanlık için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara halen bulundukları kadro 
dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Yukarıdaki fıkralarda 

sayılanlar hariç olmak üzere kadro unvaniarı değişenler veya kaldırılanlar ise altı ay içerisinde 
Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka bir kadroya atanırlar. Atama işlemi 
yapılineaya kadar Bakaniıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler. Bunlar yeni bir 
kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları 
ile diğer mali haklarını almaya devam eder. 

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığının yurtdışı teşkilatında, Daimi Temsilci Yardımcısı, Planlama 
Müşaviri, Planlama Müşaviri Yardımcısı kadrolarında görev yapanlar, Bakanlığın yurtdışı 
teşkilatında Daimi Temsilci Yardımcısı, Kalkınma Müşaviri ve Kalkınma Müşaviri 

Yardımcısı kadrosuna atanmış sayılırlar ve yurtdışı görev sürelerinin sonuna kadar 
görevlerine devam eder. 



(3) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında 540 sayılı Kanun Hükmüne Kararname 
uyarınca kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen personelden bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında kadro unvaniarı yer almayan personelin 
mali ve sosyal hakları hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
(4) Bu madde uyarınca atanan veya atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına 

atandıkları veya atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda 
aldıkları sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü 
zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme 
ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı 
fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır.); yeni 
atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir 
aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, 
görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili 
mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla 
olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark 
kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadro 
unvanıarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka 
kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. 

(5) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında geçen hizmetler Bakanlıkta geçmiş sayılır. 

(6) Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine Avukatları tarafından Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığını temsilen takip edilmekte olan dava ve icra takiplerine ilişkin 

dosyalar, Maliye Bakanlığı ve Bakaniıkça müştereken belirlenecek esaslara göre bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığa 
devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve İcra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar 
yapılmış her türlü işlem Bakanlık adına yapılmış sayılır. 

(7) Mülga 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi uyarınca 

sözleşmeli olarak çalıştırılanların sözleşmeleri devam eder. Bunların mali ve sosyal hakları 
hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte 
bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

(8) Mülga 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına 
Dair Kanun uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılanların sözleşmeleri devam eder. Bunların 
mali ve sosyal hakları hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

(9) Mülga 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi uyarınca görev 
yapanların görevlendirilmeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın 39 uncu madde 
hükümlerine göre devam eder. 

Mevcut işlerin yürütülmesi 
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kalkınma 

Bakanlığı teşkilatlanıncaya kadar, Bakanlığın merkez ve yurtdışı teşkilatında değişen veya 
yeni kurulan birimlere verilen görevler ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur. Kalkınma Bakanlığı teşkilat ve 
kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. 
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M üsteşar 

(I) SAYILI CETVEL 

KALKlNMA BAKANLIGI TEŞKİLA Tl 

M üsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 
M üsteşar M üsteşar Yardımcısı ı) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

M üsteşar Yardımcısı ~) Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

M üsteşar Yardımcısı ~) İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

M üsteşar Yardımcısı ~) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 

5) Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 

~) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 

~) Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

8) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

~) Hukuk Müşavirliği 

ı O) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

ı ı) Kurullar Sekreteryası Dairesi Başkanlığı 

12) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

13) Özel Kalem Müdürlüğü 

(II) SAYILI CETVEL 

KALKlNMA BAKANLIGI SÖZLEŞME ÜCRET CETVELİ 
(BRÜT TL) 

Kadro Unvanı 
Taban 
Ücreti 

M üsteşar 3.006,29 

M üsteşar Yardımcısı 2.89ı,28 

Genel Müdür, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı 2.687,24 

I. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Strateji Geliştirme Dairesi 
1.859,ı9 

Başkanı, Bakanlık Müşaviri 

Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü 1.804,50 

Planlama Uzmanı, Hukuk Müşaviri 

Kadro Derecesi 1 1.786,30 

Kadro Derecesi 2 1.758,17 

Kadro Derecesi 3 1.739,83 

Kadro Derecesi 4 ı.nı,55 

Kadro Derecesi 5 1.703,22 

Kadro Derecesi 6 1.684,9ı 

Kadro Derecesi 7 ı.666,57 

Bilgisayar Mühendisi, Çözümleyici (Yönetim Hizmetleri Genel 
1.397,20 

Müdürlüğünde görevli) 
Planlama Uzman Yardımcısı 1.403,83 

Tavan 
Ücreti 
3.3 ı ı,85 

3.04ı,85 

2.886,47 

2.6ı4,26 

2.54ı,69 

2.487,ı3 

2.426,03 

2.407,65 

2.389,59 

2.37ı,39 

2.353,08 

2.334,78 

2.280,48 

1.876,90 



(1) SA YILI LİSTE 

KURUMU: KALKlNMA BAKANLIG I 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARlN 

Sınıfı Unvanı Derecesi 

GİH M üsteşar ı 

GİH M üsteşar Yardımcısı ı 

GİH Bakanlık Müşaviri ı 

TH Bakanlık Müşaviri ı 

Yıllık Programlar ve Konjonktür 
GİH Değerlendirme Genel Müdürü ı 

Ekonomik Modeller ve Stratejik 
GİH Araştırmalar Genel Müdürü ı 

İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel 
GİH Müdürü ı 

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel 
GİH Müdürü ı 

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel 
GİH Müdürü ı 

GİH Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü ı 

Yatırım Programlama, İzleme ve 
GİH Değerlendirme Genel Müdürü ı 

GİH Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ı 

GİH Genel Müdür Yardımcısı ı 

GİH Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı ı 

GİH Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ı 

GİH Kurullar Sekreteryası Dairesi Başkanı ı 

GİH Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ı 

GİH Özel Kalem Müdürü ı 

GİH Daire Başkanı ı 

GİH I. Hukuk Müşaviri ı 

GİH Hukuk Müşaviri ı 

GİH Hukuk Müşaviri 5 
GİH Şube Müdürü ı 

GİH PlanlamaUzmanı ı 

GİH PlanlamaUzmanı 2 
GİH PlanlamaUzmanı 3 
GİH PlanlamaUzmanı 4 
GİH Planlama Uzmanı 5 
GİH PlanlamaUzmanı 6 
TH Planlama Uzmanı ı 

TH Planlama Uzmanı 2 

Serbest 
Kadro Toplam 
Adedi 

ı ı 

4 4 
20 20 
ı o 10 

ı ı 

ı ı 

ı ı 

ı ı 

ı ı 

ı ı 

ı ı 

ı ı 

ı6 ı6 

ı ı 

ı ı 

ı ı 

ı ı 

ı ı 

63 63 
ı ı 

4 4 
ı ı 

20 20 
8ı 8ı 

20 20 
27 27 
40 40 
66 66 
46 46 
45 45 
35 35 



TH Planlama Uzmanı 3 25 25 
TH Planlama Uzmanı 4 ı8 ı8 

TH Planlama Uzmanı 5 20 20 
AH Avukat 3 2 2 
AH Avukat 6 3 3 
GİH Mali Hizmetler Uzmanı ı 2 2 
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 2 2 2 
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 4 2 2 
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 5 3 3 
GİH Planlama U zman Yardımcısı 6 2ı 2ı 

GİH Planlama U zman Yardımcısı 7 27 27 
GİH Planlama U zman Yardımcısı 8 66 66 
GİH Planlama UzmanYardımcısı 9 44 44 
TH Planlama UzmanYardımcısı 6 20 20 
TH Planlama UzmanYardımcısı 7 27 27 
TH Planlama Uzman Yardımcısı 8 39 39 
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 8 5 5 
TH Mühendis ı 7 7 
TH Mühendis 2 ı ı 

TH Mühendis 3 ı ı 

TH Mühendis 6 ı ı 

TH Mühendis 7 3 3 
TH Mimar ı ı ı 

GİH Araştırmacı (Özelleştirme) ı-ı2 ı o ı o 
GİH Şef 3 26 26 
GİH Şef 4 5 5 
GİH Şef 5 7 7 
GİH Şef 6 ı ı 

GİH Şef 8 ı ı 

GİH Sivil Savunma Uzmanı ı ı ı 

GİH Mütercim ı 5 5 
GİH Mütercim 3 ı ı 

TH Kütüphaneci ı ı ı 

TH Kütüphaneci 4 ı ı 

TH Kütüphaneci 6 3 3 
TH Kütüphaneci 7 ı ı 

TH Kütüphaneci 8 ı ı 

GİH Ayniyat Sayınanı ı ı ı 

GİH Ayniyat Sayınanı 3 3 3 
GİH Program cı ı 20 20 
GİH Program cı 2 3 3 
GİH Program cı 3 6 6 
GİH Program cı 4 2 2 
GİH Program cı 5 2 2 
GİH Program cı 6 ı ı 

GİH Program cı 8 3 3 
GİH Çözümleyici ı ı2 ı2 



GiH Çözümleyici 2 3 3 
GiH Çözümleyici 4 ı ı 

GiH Çözümleyici 5 ı ı 

GiH Çözümleyici 7 2 2 
GiH Bilgisayar işletmeni 3 39 39 
GiH Bilgisayar işletmeni 4 3 3 
GiH Bilgisayar işletmeni 5 6 6 
GiH Bilgisayar işletmeni 6 ı ı 

GiH Bilgisayar işletmeni 7 2 2 
GiH Bilgisayar işletmeni 8 ı ı 

GiH Bilgisayar işletmeni 9 3 3 
GiH Bilgisayar işletmeni ı o 2 2 
GiH Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni 3 3 3 
GiH Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni 5 5 5 
GiH Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni 6 ı ı 

GiH Memur 5 3ı 3ı 

GiH Memur 6 5 5 
GiH Memur 7 7 7 
GİH Memur 8 ı2 ı2 

GİH Memur 9 ı7 ı7 

GİH Satınalma Memuru 7 ı ı 

GİH Daktilograf 5 5 5 
SH Daire Tabibi ı 4 4 
SH Diş Tabibi ı ı ı 

SH Çocuk Gelişimcİsİ ı ı ı 

SH Çocuk Gelişimcisi 5 ı ı 

SH Çocuk Gelişimcisi 7 2 2 
GİH Çocuk Eğitimeisi 3 4 4 
GiH Çocuk Eğitimeisi 10 ı ı 

SH Hemşire ı 2 2 
SH Hemşire 3 ı ı 

GİH Sekreter 5 ı o ı o 
GİH Sekreter 6 ı o ı o 
GİH Sekreter 8 13 13 
GİH Sekreter 9 23 23 
GiH Sekreter ı o 20 20 
GİH Şofôr 5 4 4 
GİH Şofôr 6 ı ı 

GiH Şofôr 7 ı ı 

GiH Şofôr 9 ı ı 

GiH Şofôr 10 ı ı 

GiH Şofôr ll ı ı 

TH istatistikçi ı ı ı 

TH istatistikçi 5 ı ı 

TH Matematik çi 6 2 2 
TH Matematik çi 7 2 2 
TH Teknik er ı 3 3 



TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
SH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
YH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 

Tekniker 
Teknik er 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknisyen 
Teknik Ressam 
Teknik Ressam 
İç Denetçi 
İç Denetçi 
İç Denetçi 
İç Denetçi 
Diyetisyen 
Aş çı 

Bekçi 
Bekçi 
Bahçıvan 

Hizmeti i 
Hizmeti i 
Hizmeti i 
Mühendis (Özelleştirme) 
Tekniker (Özelleştirme) 
Teknisyen (Özelleştirme) 
İstatistik ci 
İstatistikci 
TOPLAM 

KURUMU: KALKINMA BAKANLIGI 
TEŞKİLATI: YURTDIŞI 

İHDAS EDİLEN KADROLARlN 

Unvanı 

Kalkınma Müşaviri 

Kalkınma Müşavir Yardımcısı 

Daimi Temsilci Yardımcısı 
TOPLAM 

2 
5 
3 
4 
5 
9 
6 
8 
ı 

2 
3 
5 
7 
ı o 
5 
7 
5 
5 
6 
7 
6 
8 
8 
5 
6 

Derecesi 

ı 

4 
ı 

(2) SA YILI LİSTE 

KURUMU: KALKINMA BAKANLIGI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLARlN 

Sınıfı Unvanı Derecesi 
Serbest 

Kadro Adedi 

GİH Bakanlık Müşaviri ı 35 

TOPLAM 35 

ı ı 

ı ı 

35 35 
2 2 
ı ı 

4 4 
ı ı 

ı ı 

2 2 
ı ı 

ı ı 

ı ı 

ı ı 

5 5 
ı ı 

ı ı 

ı ı 

2 2 
ı ı 

ı ı 

2 2 
3 3 
5 5 
3 3 
2 2 

1.3ll 1.311 

Serbest 
Kadro Toplam 
Adedi 

7 7 
2 2 
2 2 
ll ll 

Toplam 

35 

35 




