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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1 Haztirian 1981 Pazartesi 

Cevdet Karakaş (3/60) (S. Sayısı : 187) ve 
Recep Sarıaslan (3/52) (S, Sayısı : 189) hakların

daki ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Ada
let Komisyonu raporları k'albul edildi. 

Türk Kanunu Medenisi ile İlgili Çailışmaflar Yap
mak Üzere Komiisyon KuruÜması Hakkında (1/169) 
(S. Sayısı: VS»), 

2556 Sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 18 nci 
'Maddecine İki Fıkra, Bu Maddeye Bağlı (2) Sayılı 
Cetvele Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkındaki 5 Nisan 1979 Tarihli ve 
2226 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 
4 Temmuz 1934 Tarihli ve 2556 Sayılı Hâkimler Kanu
nuna İki Ek Geçiöi Madde Eklenmesine Dair (1/43) 
'(S. Sayısı : 203) vd 

Ö13!6 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 

264 ncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayı
cı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Afetlerin Teslimi 
Hakkında 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Geçici Madde 
Eklenmesine Dair (1/182) (S. Sayısı : 20)4) kanun ta
sarıları ile 

28.2.198H Tarih ve 2416 Sayılı 198'1 Mali Yılı 
IBütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/50) 
(S, Sayısı : 192) kanun teklifi kabul olundu'. 

Gelecek toplantının yanılacağı gün Ve saatin sonra--
da,n tespit edileceiğ belirtilerek birleşime saat 17.45'te 
son verildi. 

(Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ ÖTURİUM 
Açılma Saati : HSiM 

BAŞKAN : Orgeneral Keman EVREN (Devfet Başkanı, Genelkurmay ve Mili Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K.K. ve Milli Güvenlik Konseyli Üyesi) 

Orgeneral Talisin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K; ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat 'CELAISUN (J. GÜL K. ye Mül Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli GuVenlik Konseyinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. '— İSİ 8 Sayılı Finansman Kanununun Bina İn
şaat Vergisine İlişkin Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe •-• Plan Ko
misyonu Raporu. {1/171) (S. Sayısı : 197) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizdeki kanun tasarı Ve tek
liflerinin görüşülmesine başl'uyoruz. 

(1) 197 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

1 nci sırada, 13118 sayılı Finansman Kanununun 
Bina inşaat Vergisine İlişkin Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve bu konudaki 
'lıhltis'as Komisyonu Raporu mevcuttur. 

Bu rapor 197 sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Bu konuyla ilgili olarak ihtisas Koıriisyonu Söz
cüsü, Sayın Bakan ve ilgililer yerlerini aldılar. 

— 442 — 
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Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Evvela Komisyon Sözcüsünün bu konuda kısa bir 
izahat vermesini rica ediyorum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Bina İnşaat Vergisi Kanununda aralık ayında 
yaptığımız değişiklikle, daha evvel binalarda 100 met
rekareye kadar inşaatlar (100 metrekare dahil) vergi
den muaftı. 

Kanunda «brüt, net» tabiri yoktu, ancak tatbikat
ta da bu, net alan olarak uygulanıyordu, yani müşte
milat dikkate alınmıyordu» 

Yaptığımız değişiklikle, o tarihlerde bunu brüte 
çevirip müştemilat dahil olarak yapmak ve böylelikle 
dıe Türkiye'de küçük konutu teşvik etmek gayesi gü-
dülmüştü. 

Ancak, bugüne kadarki uygulamada gördük ki, 
2-3 nedenle biz hata yapmışız. 

Bu hataların birisi, Türk ailesinin yapısı itibariyle 
100 metrekare normal bir alan olmaktadır. 

İkinci husus, buı değişikliği, inşaat sektöründe bü
yük bir durgunluğun olduğu devreye rastlattık. Halbu
ki inşaat sektörü, o tarihlere kadar Türkiye'de aşağı 
yukarı en gelişmiş sektördü ve oldukça da büyük bir 
istihdam gücü olan bir sektördü; bu değişikliği bu 
sektörün bir ölü mevsimine rastlattık. 

Bir diğeri de, şu veya bu nedenle inşaatı çok ver
gilendirdik. Bina yapan kimse bir binanın maliki ol
makla övünüyor ama aslında binanın asgari % 50 
'hissedarı hükümet oluyor, Maliye oluyor. Maliye in
şaatı yaparken vergi alıyor, binayı satarken vergi ali» 
yor, bina sahibinin elindeyken Emlak Vergisi ve çe
şitli vergiler alıyor bir de binayı elinden çıkartırken 
kıymet artışı diye de vergi alıyor. Yani bir bina sahi
bi devamlı Maliye ile ortak olarak binasını kullanı
yor. 

Bu inşaat sektörünün gelişmesinde hem büyük bir 
istihdam gücü yaratması bakımından bir yarar var, 
hem de Maliyenin gelirleri açısından büyük bir yarar 
ve bugüne kadar uzun ömürlü bir yatırım olarak 
.düşünülen ve bunun dışında, değerlendirilmeyen, para
yı taşa toprağa yatırmak diye hafife alınan inşaat sek
törünün de memleket ekonomisinde büyük bir yeri 
olduğu görülmüştür. 

Bu nedenle Yüksek Konseyin izni olursa vaktiyle 
yaptığımız bu hatadan dönmemiz gereğini anladık. 

Hakikaten 100 metrekare net olmalı, müştemilat 
100 metrekarenin hesabında dikkate alınmamalıdır. 
Oelen kanun tekliifinin asıl esprisi budun 

Arz ederini. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Küçükahmefin söylediği hakikaten doğ

ru. 
Bizim de bir dairemiz var, vaktiyle aldık; yani 

«Devlet Başkam evini satıyor» demeseler şimdi ben 
de satacağım. Zararından başka hiçbir faydası yok ve 
inşaatı durduran da zannediyorum budur; inşaata kim
se heves ©emiyor, daire almaya, ev almaya kimse he
ves etmiyor, «Onu alacağıma, giderim kirada oturu
rum daha iyi. Hiç olmazsa o parayı veririm, banka
dan şu kadar faiz alırımı» diyor. O zamanlar tabii buı 
banka faizleri de böyle değildi, şimdi banka faizleri 
de yükseldi. 

'Binadan Vergi alınır; alırken Vergi verlir, satar
ken vergi verilir. Şimdi düşünüyor şahıs, «Ben bunu 
aldım, kendim oturacağım kirada oturur gibi yine 
vergi vereceğim veya kiraya vereceğim, aldığım kira
dan da vergi vereceğim, senelik vergisini vereceğim, 
başka bazı giderlerini vereceğim.:» diyor. 

Köylerde bina sıkıntısı yok, neden? Çünkü orada 
böyle bir sıkıntı yok; Bina Vergisi diye bir şey yok, 
alınmıyor. 

Buna bir çare butoıak lazım. Yani «toplu konut» 
diyoruz ya biz, toplu konut da bu memleketin bina 
durumunu halFetmeyecektir kanaatindeyim ben. 

Ne zamanki bu bina vergilerini azaltırsak o za
man vatandaşlar bir ev sahibi olmaya daha çok he
ves ederler; bunun üzerinde durmakta fayda vardır; 
inşaat hemen açılır. 

'Bina vergileri bütçenin ne kadarını karşılıyor, bu
nun bir hesabı var mı? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, vardır. Yalnız arkadaşlarım o hususu söy
lemeden evvel ben şunu açıklamak istiyorum. 

Kasım ayında hazırladığımız ve Konseye sundu
ğumuz Vergi Kanunu Tasarısı, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu şartları da gözönüne alarak yüzde büyük 
ölçüde ekonomik olmayan fakat hâsılat sağlamaya 
müteveccih bir tasarı idi. 

Maliye Bakanlığında şimdi biz, ekonomik yön
den bu Vergi Kanunlarını yeniden gözden geçirmek 
suretiyle ekonomide bir faaliyet sahası açmak, bir 
gelişmeyi, üretimi teşvik etmek, ihracatı teşvik et
mek, yatırımı teşvik etmek yönlerinden tekrar bu ka
nunları, vergici anlayışıyla değil de ekonomik açıdan 
bakarak bir değerlendirmeye tabi tutmaya başladık. 
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Bu tasarı getirildiği takdirde, belki bütün bu ver
gilerin hepsinin kalkması gerekecek bir şekle giri
yor. Bu çalışmaya başladık, o zaman bunu yapamı-
yorduk, 

Bütün gayemiz ilk anda hemen 'belirli bir geliri 
almaktı, fakat bu yönde de çalışmalara başladık. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Çok iyi olur. 
Bir çok gelişmiş ülkelerde, bir kişinin bir tane 

dairesi varsa çok az vergi alıyorlar, belki de hiç al
mıyorlar; ama onun üzerine ilave evleri varsa on
dan çok yüksek vergi alıyorlar. Çünkü onu artık lüks 
kabul ediyorlar, «demek bu kişi çok zengin, kendi
sinin oturacağı evi var, ayrıca birkaç tane daha ev 
almış» diyorlar. İşte asıl onlardan vergi almalı; ikin
ci evden biraz daha fazla, üçüncüsü varsa daha faz
la almalı. Bu suretle bir kişinin 5 - 10 tane daire sa
hibi, dükkân sahibi olması da önlenmiş olur. 

Gayemiz, herkesin bir evi olması ve oturmasıdır. 
Biz öyle yapmıyoruz, hepsinden seyyanen alıyoruz, 
isterse 10 tane evi olsun, hepsinden aynı vergiyi alıyo
ruz. 

Bu konu üzerinde çalışılırsa iyi olur. 
Tümü üzerinde görüşme açıyorum. Başka söz 

isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

1318 Sayılı Finansman Kar.ununun B'ina İnşaat Ver
gisine İlişkili Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

|Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 29.7,1970 gün ve 1318 sayılı Fi

nansman Kanununun 67 nci maddesi ile Gider Ver
gileri Kanununa «Üçüncü Kısım» olarak eklenen Bi
na inşaat Vergisine ilişkin maddelerinin 8.12.1980 
gün ve 2351 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 nci mad
desinin (h) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ay
nı maddeye aşağıdaki (1) fıkrası eklenmiştir. 

(h) İnşaat alanı (sığınak, merdiven sahanlığı, 
müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi 
ortak yerlerden gelen paylar ve kömürlükler hariç, 
özel garaj ve depo gibi müştemilat dahil) 100 m2 yi 
aşmayan konut birimleri ile nüfusu 20 binden az 
olan belediye sınırları içinde (mücavir sahalar dahil) 
yapılan her türlü bina inşaatı. 

(1) Bina İnşaat Vergisi ödenmek veya istisnadan 
yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup da 
imar Kanununun 10 ncu maddesi gereğince, ruhsat
ları yenilenen binalar. 

BAŞKAN — il nci madde üzerinde, bilhassa (1) 
fıkrası üzerinde Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın 
bir izahatı olacak mı efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, (h) fıkrasında bir kelime atlanmış, izniniz olur
sa önce onu arz edeyim. 

ı(h) fıkrasının ikinci satırında «depo» kelimesi 
var, dördüncü satırında da «depo» kelimesi var. Dör
düncü satırdaki «depo» kelimesinden kastımız «özel 
depo» idi. «Garaj>x dan önceki «özel» kelimesi tat
bikatta her ik'isini de kapsamayabilir. O bakımdan, 
izniniz olursa «özel garaj ve özel depo» diye «depo» 
dan evvel de «özel» kelimesini ilave etmek istiyoruz. 

(1) fıkrası ise, maalesef bugüne kadar kanunları
mızda yer almayan, aslında kanunlara konulması 
adil olan bir hususu kapsamaktadır. İnşaat ruhsatı 
aldıktan 've vergisini de ödedikten sonra çeşitli ne
denlerle inşaatlarınızı zamanında bitiremiyorsunuz 
(Zannederim şu anda bu 4 senedir), yeniden ruhsat 
alacağınız zaman tekrar vtrgi veriyorsunuz. Bu fıkra, 
aynı inşaat için iki defa vergi verilmesini önlemek 
bakımından konulmuş bir fıkradır. Arz ederim. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

(h) fıkrasındaki o ibarenin «özel garaj ve özel 
depo» şeklindeki düzeltilmiş haliyle 1 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 235H sayılı Ka
nunla değişik ek 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirikniştirs 

Ek Madde 4. — Bina inşaat vergisinin matrahı, 
(müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü 
dahil) her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı 
inşaat sahasının: yüzölçümleridir. 

Matrahın hesaplanmasında m2 kesirleri atılır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyonun 
bir diyeceği var mı?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 1 nci maddedeki değişiikliğe paralel olarak mad
de yeniden yazılmıştır. Önemli bir değişiklik yok. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
listeyen var mı?.. Yok. ' 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

— 444 — 
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MADDE 3. — 29 . 7 . 1970 gün ve 1318 sayılı Fi- I 
nansman Kanununun 67 nci maddesi ile Gider Ver- I 
gileri (Kanununa «Üçüncü Kısım» olarak eklenen Bi- I 
na İnşaat Vergisine aşağıdaki geçici madde eklenmiş
tir, 

GEÇİCİ MADDE — Bina inşaat Vergisinde de
ğişiklik yapılmasına dair, 8.12.1980 gün ve 2351 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, inşaat ruh
satı almak üzere yetkili mercilere başvurmuş olup da I 
mimari veya avan (ö) projelerini tasdik için ibraz 
etmiş ve imar mevzuatına göre ödenmesi gereken I 
harçlardan en az birin de 11 . 12 . 1980 tarihine ka- I 
dar ödemiş olan mükelleflere, 1318 sayılı Finansman 
(Kanununun 2351 sayılı Kanunla değiştirilmeden ön
ceki hükümleri uygulanır. I 

'BAŞKAN — Sayın Küçükahmet, 'buyurun. I 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Tl . 12 . 1980 tarihinden evvel ruhsat almak I 
için müracaat eden bir vatandaş ruhsatı almadan ev
vel gerekli bir takım harçları yatırmak zorunda idi. 
Bunlardan hepsini yatırdığı halde, 11 . 12 . 1980 tari
hinde 2351 sayılı Kanun yürürlüğe girdi, vergi mik
tarları (inşaat vergisi miktarı) 2 - 3 misline çıktı. Biz I 
bunlardan, 2 - 3 misli olan yeni vergiyi istiyoruz; bir 
gün, iki gün gecikmeden dolayı. I 

Burada yaptığımız düzeltme, 2351 sayılı Kanun- I 
dan evvel müracaat edip de çeşitli harçlardan en az I 
(birini yatırmış olan1, o tarihteki, yani az vergiyi vere
cek. 

Bu madde mükelleflerin lehine ve zannederim 
adil bir maddedir, I 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz almak I 
isteyen Var mı?.. Yok, I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 1 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri 11.12.1980 

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü- j 
rürlüğe girer. I 

(BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is- I 
teyen var mı?... Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

5 nci maddeyi okutuyorum: I 
MADDE 5. — Bu Kanun 'hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. I 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is- I 

Iteyen var mı?.. Yok. | 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

2. — Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, 
Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Af
şin - Elbistan Linyitleri Developmam ve Termik 
Santralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Perso
nel Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. {1/153) (S. Sayısı : 199) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci maddesine ge
çiyoruz. 

2 nci madde de; Atatürk Barajı ve Hidroelektrik 
Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı 
ile Afşin - Elbistan Linyitleri Developmam ve Ter
mik Santralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli 
Personel Hakkında Kanun Tasarısı ve bu konudaki 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu mevcuttur. 

Rapor 199 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bütçe - Plan Komisyonu, Sayın Balkan ve ilgili ar

kadaşlar yerlerini aldılar. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyor 

ve ilk sözü Komisyon Sözcüsü arkadaşıma bırakıyo
rum. 

Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, çok değerli vakitlerinizi almadan, izniniz olursa 
bu 3 büyük proje hakkında rakamsal bazı hususlara 
değinmek istiyorum. 

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı : 
Bu proje ülkemizde yapılmış ve yapılmakta olan 

baraj ve hidroelektrik santrallarının kapasite, dolgu 
ve göl hacmi bakımından en büyüğüdür. Güneydoğu 
Anadolu Sulama Projesinin Kilis tesisi bu projedir. 

Projenin İsviçre, İngiltere, Batı Almanya firma
larına ihalesi için 20.7.1980 tarihli Bakanlar Kurulu 
Kararıyla Devlet Su İşleri yetkili kılınmıştır. Projenin 
1987 yılı sonuna kadar tamamlanması programlan
mıştır. 

Baraj yılda 8,8 milyar kilovatsaat enerji üretecek 
ve 720 bin hektar arazinin sulanmasını sağlayacaktır. 

2 milyar dolarlık dış para ihtiyacıyla birlikte pro
jenin toplam maliyeti 355 milyar Türk Lirasıdır. Üre
teceği enerji 3 milyon ton fuel - oil ile eşdeğerdir ve 
bugünkü değeri 600 milyon dolardır. 

(1) 799 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karakaya Barajı Hidroelektrik Santralı : 
(Bu da yılda 7,4 milyar kilovatsaat enerji üretecek

tir. Yatırım tutarı, 553 milyon dolar dış para dahil, 
136 milyar Türk Lirasıdır, iç ve dış finasman sorun
ları çözümlenmiş ve bölge teşkilatı kurulmuştur. 

Ancak (önemli olan husus bu), bölge müdürü dı
şında hiçbir teknik personel atandırılamamıştır. Dış 
para ihtiyacını karşılayan Dünya Bankasıyla .Avrupa 
Yatırım Bankasının kredi şartları içinde, «yeterli tek
nik personelin istihdamı için gerekli düzenlemelerin 
yapılması» şartı da vafdır. 

Projenin gerçekleşmesi halinde toplam enerji üre
timinde petrole bağımlılık % lO'a düşecektir ki, bu 
oran şimdi % 21,9*dur. Projenin gerçekleşmesi halin
de enerji üretim maliyeti de önemli miktarda düşe
cektir. 

Üçüncü büyük proje, Afşin Elbistan Linyitleri 
Developmanı ve Termik Santralı : 

Bu santral da yılda 7,8 milyar kilovatsaat enerji 
üretecektir. 

Kömür üretimi ve santral işletmesi bakımından 
çok karmaşık olan proje, işin mahiyeti gereği çok sa
yıda yerli ve yabancı firmalara bölünmüş, buna ila
veten de kredi veren yabancı kuruluşların sayısı ol
dukça fazladır bu projede. Bu bakımdan hem teknik, 
hem de sevk ve idareci olarak yetenekli personele ih
tiyacı vardır. 

Proje maliyeti, 1,5 milyar dolar dış parayla bir
likte 200 milyar Türk Lirasını geçmektedir ve bu ma
liyet her gün artmaktadır. Kredi veren dış kuruluşlar 
teknik kadronun bir türlü kurulamamış olmasından 
yakınmaktadırlar. Proje, enerji üretiminde petrole ba
ğımlılık oranını önemli ölçüde azaltacaktır. Bu pro
jenin bir günlük gecikmesi 21,3 milyon kilovatsaatlik 
enerji kaybına ve dolayısıyla 60 milyon Türk Lirası 
kaybına neden olmaktadır. 

Sayın Başkanım, yalnız Türkiye için değil, çok 
gelişmiş memleketler için de oldukça büyük olan bu 
projelerin, bundan evvel Türkiye'de de ve dünyanın 
her tarafında da özel kanunlarla yapılmalarını sağla
yacak tedbirler alınmaktadır. 

Burada önünüze gelen hususta en önemli faktör, 
burada çalışacak yüksek mühendis ve mühendis sevi
yesinde teknik personel bulunmasında büyük güçlük 
çekilmektedir. Her ne kadar bugün kendilerine ücret 
verilmesine dair bir Bakanlar Kurulu kararı varsa da 
sözleşmeli personel olarak istihdamlarında, bu, genel 
bir kararnamedir, bu projelerin özelliğini kapsamayan 
bir kararnamedir. Bundan evvel bunlar için aylık 

brüt ücret 45 bin lira aylıktı. Bu bilahara 1,1.1980'de 
bir ek kararnameyle 70 bin liraya çıktı. Yani burada 
çalışacak en yüksek seviyedeki kimsenin, en fazla üc
ret alacak kimsenin eline ayda 35 bin ila 40 bin lira ara
sında nöt para geçecektir. Kararnamenin metninde, 
«başka hiçbir haktan istifade etmezler» kaydı vardır. 
Bu şartlarla burada personel kullanılması mümkün 
değildir. 

Huzurunuza gelen kanunla, bu 3 projede çalıştırıl
mak üzere ve 80 kişiyi kapsayacak şekilde, bunlara, 
bu Kararnamede yazılı miktarların 2 misline kadar 
ücret verilmesi hususunda Bakanlar Kurulu yetki is
temektedir. Birinci önemli nokta budur. 

Bir diğer nokta da, bu personelin burada 5 sene 
çalışabilmesi hükmüdür; gerektiğinde bu müddetin 
uzatılması kaydı da vardır. Kanun 5 sene içindir, ama 
müddet uzatıldığı takdirde daha uzun süre, çalışan 
personelin sosyal güvencesi yoktur, bu süre içinde 
Emekli Sandığı ile, Emekli Sandığı Kanununun genel 
hükümlerine göre irtibatlarının kurulması bir güven
ce olacaktır. Bunlar içki personel temini alçak böy
lece mümkün olabilecektir. 

Pek tabii bu gelen kanun teklifi aleyhinde söyle
nebilecek noktalar da var Sayın Başkanım. 

Birincisi, bir kanun bir sözleşmeye atıf yapmak
tadır. 

İkincisi, sözleşme ile de bu ücretleri vermek müm
kündür .Yani Bakanlar Kurulunun yetkisindedir. An
cak, bütün bunları yaptığımız takdirde, bu 3 çok bü
yük projede çalışan personelin statüleri, bu derece bü
yük olmayan yerlerde, yani Türkiye'nin herhangi bir 
yerinde çalışan teknik personel ile aynı seviyede ka
lacaktır. Halbuki burada bir ayrıcalık olması yerinde
dir, bunun kanunla himaye altına alınması yerinde
dir. Bu nedenle kanuna Komisyonumuz da katılarak 
huzurlarınıza getirmiştir. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yalnız, Sayın Bakandan Atatürk Barajı hakkında 

bilgi alabilir miyiz? Daha ihalesi de yapılamadı: iha
lesi yapılamadığı halde buraya atama yapacak mıyız? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SERBÜLENT BİNGÖL — Sayın Başkanım, Atatürk 
Barajı için mahallinde birtakım işlere başlandı; yol 
yapılıyor, şantiye tesisleri kuruluyor, bunlarda da ge
cikmemek lazım. Çok sınırlı kalacağız burada ve yük
sek takdirlerinize de arz edeceğiz (Kanun bu hükmü 
de getirmiş bulunuyor), onun için çok ihtiyatlı dav
ranacağız. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Bu konuda zaten bir bilgi alacağız. 
Mart ayı sonunda bu iş bitecekti, Haziran ayına gel
dik, buranın hâlâ ihalesi yapılamadı. O zaman konuş
muştuk, «Atatürk Barajını yeniden ihaleye çıkaralım» 
denmişti. Sonra, bunun zararları ortaya kondu, bazı 
zararlar ortaya kondu, «peki» dedik ve mart ayı so
nuna kadar uzattık; ama yine de hal yoluna giremedi 
zannediyorum. Bilmiyorum, bu konuda acaba bir ge
lişme var mı? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendim, 
Ekonomik Koordinasyon Kurulunda da bu konu Sa
yın Başbakanın başkanlığında görüşüldü, mart sonu
na kadar verdiğimiz müddete bir cevap çıkmadı. Yal
nız, bir yazı geldi; kredi mevzuunda gelişmeler var
dır; biz zaten 4 ay istemiştik, 3 ay verdiniz, bunun için 
4 aya göre, nisan sonuna kadar denildi. Biz o zaman 
tabii böyle bir müddeti resmen bildirmemekle beraber, 
yeniden ihale için gerekli hazırlıklar üzerine gidildi. 
Kredi mevzuunda bugüne kadar müspet veya menfi 
bir cevap çıkmadı. En son bir hafta evvel, tekrar son 
neticelerin bildirilmesi istenildi; fakat Ekonomik Ku
rulda, Sayın Başbakanla beraber yapılan toplantıda, 
haziran ayının 1'5'ine kadar ihaleye çıkarılabilecek 
şekilde yeni bir teklif hazırlanması için Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanlığı görevlendirildi. 

BAŞKAN — Yani o zaman ihaleye çıkarsaydık 
daha kârlı olacaktık galiba?.. 

ENERJİ VE TABÎt KAYNAKLAR BAKANI 
SERBÜLENT BİNGÖL — Bir ilave yapabilir mi
yim Sayın Başkanım?.. 

'BAŞKAN — Buyurunuz. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

SERBÜLENT BİNGÖL — Efendim, bu arada bana 
verilen bir görev de, isviçre Büyükelçisiyle görüşmek 
ve isviçre'de elde edilmiş sonuçlar ve orada yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi istemek idi. Büyükelçi ile 
görüştüm, ayrıca da bu finansman irtibatını sağlayan 
müesseseye de telgraf çektim «Bize son durumu bil
dirin» diye. 

Filhakika yeniden ihaleye çıkma kararı alındı. 
Ancak, yine aynı şartlarla karşılaşmamız ihtimali var
dır. İlk firma ile yapılan ön mutabakat, onların bu 
projeye öncelikle bir bağlantılarının sağlanması sonu
cu birtakım gayretler sarf edecekler i yolunda idi; fa
kat şu anda gözüktüğü kadarıyla başarısız oluyor, ama 
yeniden kredi teklifi ile beraber bir ihaleye çıkarsak 
ne olacağını da şu anda tahmin edemiyoruz. Sayın 
Maliye Bakanı çok daha iyi bilecekler, bu şekilde, bu 
çaptaki bir proje için beklenilen kredi ölçüsünde bir 

ihaleye iştirak fazla ümitli gözükmüyor. Ancak, bunu 
da denemekle karşı karşıya bulunuyoruz. 

'Beklediğimiz kredi miktarını bir miktar aşağıya 
düşürmemiz mümkün olacaktır. Beklenen kredi 3 mil
yar dolar mertebesinde idi, bunu 1,5 - 2 milyar ara
sına doğru indirebilirse'k, belki satış ihtimali olacağı 
düşüncesiyle iştirakler olabilir. 

'Bu arada bir kararname de mevcuttur, bu işin bu 
firma ile anlaşılarak yapılması hakkında. Bu karar
nameyi de bu arada kaldırmamız gerekecek ki, ilgili 
kuruluşun ilgisi kesilebilsin bu firmayla. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya 
'Barajı ve Hidroelektrik Santralı İle Afşin - Elbistan 
Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerinde 
Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

lığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tara
fından yürütülmekte olan Atatürk Barajı ve Hidro
elektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik 
Santralı ile Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdür
lüğü ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğünce yürütlmekte olan Afşin - Elbistan Lin
yitleri Developmanı ve Termik Santralı projelerinde, 
fiilen iş mahallinde ve ücretleri Bakanlar Kurulunca 
sözleşmeli personel için belirlenmiş olan genel ücret 
tavanının iki katını aşmamak üzere 1985 yılı sonuna 
kadar Bakanlar Kurulu Kararı ile, sözleşmeli yüksek 
mühendis ve mühendis çalıştırılabilir. Gerektiğinde 
bu süreyi uzatmaya Bakanlaı Kurulu yetkilidir. 

Ancak, bu şekilde çalıştırılabilecek sözleşmeli per
sonel sayısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için 
40, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü için 
20 ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğü için 20 adedi aşamaz. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. 'Buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SERBÜLENT BİNGÖL — Sayın Başkanım, teklifi
mize Bütçe - Plan Komisyonu tarafından birtakım 
değişiklikler önerilmektedir. Bunun da önemli kısmı
na katılıyoruz. Ancak, manzuru âliniz bulunan 1 nci 
madde, teklifimizden farklı olarak Bakanlar Kurulu 
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Kararı ile tayin yapılabileceğini belirtmiş bulunuyor. 
Zannederim bu 80 kişinin hepsi aynı anda olamaya
caktır, çok dağınık zamanlarda olacaktır. Dolayısıyla 
bu teklifi acaba (3'lü karar) şeklinde değiştirmek müm
kün olur mu diye arz etmek isterdim. 

Emir buyurursanız bir takrir de hazırlamış bulu
nuyorum. 

BAŞKAN — Bu konuda bir önerge var, okutuyo
rum : 

Milli GüVenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının Bütçe - Plan Komis

yonu metninin 1 nci maddesinin 12 nci satırındaki 
«Bakanlar Kurulu Kararı» yerine «Üçlü Karar» ifa
desinin kabulünü arz ederim. 

Serbülent Bingöl 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar ıBakanı 

BAŞKAN — Bu konuda Komisyon Sözcüsü ar
kadaşımızın bir diyeceği var mı efendim?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yok Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?.. 
Buyurunuz. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, kul
lanılan deyim «Üçlü Karar» yerine «Müşterek Ka
rarname» dir.. «Müşterek Kararname»ı desek daha 
rahat olur zannediyorum : Bakan, Başbakan veya il
gili bakanlar. Devlet Başkanı ile beraber bazılarında 
dörtlü de olabiliyor. 

«(Müşterek kararname» dersek dana rahat olur. 

'BAŞKAN — Bu konuda başka söz almak isteyen 
üye?.. Yok. 

Şimdi bu maddeyi değişiklik önergesi istikametin
de oylarınıza sunacağım. Yalnız «Bakanlar Kurulun
ca» tabiri yerine «Müşterek Kararname» şeklinde 
düzelterek yeniden okutuyorum : 

«MADDE 1. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmekte olan Atatürk Barajı ve Hid
roelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik 
Santralı ile Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdür
lüğü ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğünce yürütlmek'te olan Afşin - Elbistan Lin
yitleri Developmanı ve Termik Santralı projelerinde, 
fiilen iş mahallinde ve ücretleri Bakanlar Kurulunca 
sözleşmeli personel için belirlenmiş olan genel ücret 
tavanının iki katını aşmamak üzere 1985 yılı sonuna 

kadar müşterek kararname ile, sözleşmeli yüksek mü
hendis ve mühendis çalıştırılabilir. Gerektiğinde bu 
süreyi uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Ancak, bu şekilde çalıştırılabilecek sözleşmeli per
sonel sayısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için 
40, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü için 
20 ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğü için 20 adedi aşamaz.» 

BAŞKAN — Şimdi uygun oldu mu efendim? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

SERBÜLENT BİNGÖL — Teşekkür ederim efendim. 

İBAŞKAN — Yalnız, bunu biz Devlet Su İşlerinde 
40, Türkiye Elektrik Kurumunda 20, Kömür İşletme
lerinde 20 diye sınırlandırdık. Bu bize ileride bir sı
kıntı doğurur mu aca|ba? Mesela birisinde 40 olmaz 
da 45 olur, ötekimde 20 olmaz da 15 olur falan, yani" 
(bir elastîkiyet tanımıyoruz. İlla Kömür Işietmelerinlde 
20 diyoruz, 21 yapamayız. Bunun hepsini birden al
sak da 80 desek olmaz mı acaba? «Bu şekilde çahş-
tırılaibMecek sözleşmeli perîsonel sayısı 80 kişiyi aşa
maz» deriz, bu 80 kişi ilgili müesseselerin İhtiyacına 
göre dağıtılır. Ama olduğu gibi kalırsa bu sizi bağlar. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Gelen fikir 
hükümetten Mi, onun için de bu konuyu hiç düşün
medik, aynen yazdık. 

BAŞKAN — Bu hususta Bakanlık ne düşünür 
acalba? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bu elas
tik iyelt veril'mösinde yarar olabilir. 

BAŞKAN — Evet, bizim istediğimiz zaten 80'i 
aşmaimasjdır. Nerede çalışırsa çalış'srn; ister 40'ı ça
lışsın, ister 45'i çalışsın... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 100 olur
sa daha iyi olmaz mı? 

BAŞKAN — Bakanlık 80'i kâfi buluyor, ama bil
miyorum. Zaten bulmak da mesele, o kadar perso
neli bulabileceğümiz de şüpheli. 

80 üzerinde Bakanlığın bir itirazı yok, bu herhalde 
iyice araştırıldı, 80 olarak tespit edildi, 801de bıraka
lım. 

Şöyle yapalım; «Ancak bu şekilde çalıştırılabile
cek sözleşmeli persionel sayısı 80 kişiyi aşamaz» diye
lim. 

«Toplam 80 kişi» de diyebiliriz. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü-

1 venlİk Konseri Genel Sekreteri) — «Sözleşmeli per-
ı sonel toplajmı» diyelim. 
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BAŞKAN — Bu şekilde 2 nci fıkrayı yeniden 
okutuyorum : 

«Ancak, bu şekilde çalıştırılabilecek sözleşmeli 
personel toplamı 80 kişiyi aşamaz.» 

'BAŞKAN — Şimdi bu konuda söz almak isteyen 
var mı?.. 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mitti Gü

venlik Konseyii Genel1 Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
maddenin 1 nci fıkrasının son satırında, gerektiğinde 
bu süreyi uzatmaya Bakanlar Kurulunu yetkili kılı
yoruz; 1985 yılından sonra. Buna 3 sene, 5 sene diye 
bir tavan koymamız gerekir, sınırsız olarak uzama-
ması gerekir. Eğer bugünkü ihtiyaca göre 3 yıl 
dersek, ortdan sonrası yinıe bir kanun mevzuu ola
caktır. 

iBAŞKAN — «Gerektiğinde bu süreyi 3 sene da
ha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir» şeklinde 
bir tavan koymak lazım, dediğiniz doğrudur. Bütçe 
Kanununda da, öyledir; azami bir tavan koymak la
zım. 
, Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SERBÜLENT BİNGÖL — Efendim, Karakaya Ba
rajı için tahminimiz 1987 yılıdır. Atatürk Barajı ise 
tahminlere göre 1988 yılını, muhtemelen 1990 yılını 
bulacaktır. Müsaade buyurursanız, «1990'a kadar 
uzatılalbil'ir, 5 sene daha uzatıl'albilir» diyebiliriz ama 
gene yılbeyi'l veya belirli müddetlerle uzatmak şeklini 
eğer uygun görürseniz... 

BAŞKAN — «5 sene» deriz, «gerektiğinde bu sü
reyi 5 sene kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetki
lidir.» deriz. 

Buyurun Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, bu proje ile zaten kanun, süresinin sonu 
belli öten bir kanundur. Atatürk Barajının ve Kara
kaya Barajının bi'tltüği tarihten itibaren, o tarihte bi
tecektir, öbürü de öyledir. Bu itibarla, Bakanlar Ku
rulunun uzatma yetkisi bu barajın bitim tarihini geç-
meyecektiir. Bir sene, 6 ay için tekrar bir kanun, so
nunda sıkışıklık yaratabilir. O itibarla bu şekli ile de 
kalmasında fayda olabilir, sakınca olmayacağı kanaa
tindeyim. Çünkü Baklanlar Kurulu, baraj bittikten 
sonra bu yetkiyi uzatarak... 

BAŞKAN — Başka yerde zaten kullanamaz bu 
yetkiyi, ismi üzerinde zaten. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Kulla
namaz evet; uzatamaz da; yani bu müddeti uzatarak 
kullanma imkânına sahip olamaz. 
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BAŞKAN — Hayır, bittikten sonra (o tarihlerde) 
bakarsınız orada vazifeli diye bir yerde yerleştirirler, 
hiç bilemeyiz. Orada almaya devam etsin canım, 
orada bir müdür diye bırakalım şunları, on kişiyi... 
Korunması gereken kişiler olabilir orada. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Buttaki 
(işin bitiminden itibaren çalışamayacaklar. 

BAŞKAN — Hatta bu iki misli de belki 5 sene 
sonra kâfi gelmeyecek, 5 sene sonra bu iki misli pa
rayla da belki mühendis bulunmayacak. Şimdi iki 
misli 140 bin bize normal geliyor da, 5 sene sonra 
140 bine acaba böyle kişiler bulunabilecek mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bunu 
Sayın Bakanlar Kurulunun o zaman yükselteceğini ka
bul ediyoruz efendim. 

İBAŞKAN — İşte orada yetkisi var zaten; sözleş
medeki, miktarı yükseltebilir. Eğer «5 seneye kadar 
diyeceksek, o zaman hiç gerek yok, «1990 yılı sonu
na kadar,, deriz mesele kalmaz, ne diye «uzatalım» 
diyeceğiz? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mitli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Daha evvel bite
cekler var; Afşin - Elbistan Barajı bitecek ve o vakit 
bu 80 kadro aşağı inecek, bölümlü olduğu zaman ga
liba biraz daha faydalı idi; çünkü bittikçe bu kadro
lar düşecek. 

BAŞKAN — Yani «gerektiğinde bu süreyi uzat
maya Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

«5 seneye kadar» dersek bir mahzur çıkar mı, 
1990'ı aşar mı yani? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SERBÜLENT BİNGÖL — Aşmayacağını temenni 
ederim, ümit ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Belli de olmaz. 
Meşhur Keban Barajı normal süresini kaç sene 

aştı; normal süreden 4 - 5 sene sonra bitti. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

SERBÜLENT BİNGÖL — Sayın Başkanım, bu ka
nunu zorunlu kılan bir husus da, Afşin - Elbistan 4 
sene gecikmiştir, Karakaya Barajının gecikmesi 2,5 
seneyi bulmuştur. Kanun bu gecikmeler sonucu orta
ya çıkan bir gerektir ve bu gecikmelerin altında da 
personel bulunmaması yatmaktadır. İkisi birbirinin so
nucu oluyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Zaten bittikten sonra uzatamaz. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 

efendim. Bu Kanunun bu hükmüne göre mukaveleli 
çalıştırmak gerekiyor. 
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BAŞKAN — Çünkü bilfiil orada çalışacak, o iş
lerde çalışacak. Bittikten sonra artık nerede çalıştıra
cak?.. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJt VE TABlt KAYNAKLAR BAKANI 

SERBÜLENT BİNGÖL — Sayın Başkanım, bir itira
zınız beni endişeye düşürdü. Burada «Bakanlar Kuru
lunca sözleşmeli personel için belirlenmiş olan» tabiri 
acaba bir sınırlama getirir mi? Yani bugünkü miktar 
anlaşılır mı gibi bir tereddüdüm oldu. 

BAŞKAN — Tabii bugünkü miktar tavanının iki 
katını verecek. Yani 5 sene sonra acaba ne olacak di
yorsunuz, 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Her sene Bakan
lar Kurulu artıracak. 

BAŞKAN — «Belirlenmiş olan» mı diyelim, «be
lirlenecek olan» mı diyelim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Burada anlaşı
lan mana; bugün sözleşme ile çalışacak personel için 
bir kararname var. O kararname değiştikçe, Bakanlar 
Kurulu da ayrıca kanun çıkartmaya gerek kalmadan 
oradaki tavanı iki misline kadar artırabilecektir, Bu 
kanun bunu kapsar. 

BAŞKAN — 70 bin ise 140 bini geçemez. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tabii. Yarın o 
90 bin olursa, bu da 180 bin olur. 

BAŞKAN — Olur mu? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Olacak demek
tir, bu onu kapsıyor. Başka türlü de zaten yürümesi 
mümkün değil. 

BAŞKAN — Tamam, o zaman mesele yok. 
ENERJİ VE TABlt KAYNAKLAR BAKANI 

SERBÜLENT BİNGÖL — Burada «belirlenen» demiş 
olduğu için, «belirlenmiş olan» deyince bir sınır koy
muş diye bir hisse kapıldım. Zatıâlinizin... 

BAŞKAN — «Belirlenecek olan», yahut «belirle
necek». «Belirlenmiş» deyince, şimdi belirlenmiş gibi 
oluyor, fiks oluyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Belirlenme» ye
rine «tespit edilen» diyelim. 

BAŞKAN — Edilecek?.. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Edilen» diyelim; 
yani bugün de edilen, yarın da edilen. 

BAŞKAN — «Sözleşmeli personel için tespit edi
len», değil mi? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. Yani bu ka
nunda, o andaki kararname yürürlüktedir izlenimini 
aldılar Sayın Bakanım. Filhakika öyle değil; ama ya
rın yanlış bir yorum olmasın diye «sözleşmeli perso
nel için tespit edilen genel ücret tavanının...» Her de
fasında tespit edilen miktar. 

BAŞKAN — «Afşin - Elbistan Linyitleri Develop-
manı ve Termik Santralı Projelerinde, fiilen iş mahal
linde ve ücretleri Bakanlar Kurulunca sözleşmeli per
sonel için tespit edilen genel ücret tavanının iki katı
nı aşmamak üzere 1985 yılı sonuna kadar müşterek 
kararname ile sözleşmeli yüksek mühendis ve mühen
dis çalıştırılabilir. Gerektiğinde bu süreyi uzatmaya 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.» Birinci fıkra böyle oldu. 

Efendim bu şekliyle 1 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Birinci maddeye göre çalıştırıla

cak sözleşmeli personel, sözleşmelerinde belirtilmesi 
şartı ile, işe başladıkları tarihi takibeden aybaşından 
itibaren TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilir ve bun
lar hakkında 5434 sayılı Kanun ile ek ve değişiklik
lerinde yer alan hükümler uygulanır. Bunların kese
neklerinin karşılıkları kurumlarınca ödenir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşme yaparken 
bu maddeyi de zaten izah etmiştiniz. 

2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
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BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 . 6 . 1981 O : 1 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Efendim, bu suretle gündemdeki kanun tasarıları

nı bitirmiş olduk. Gündemde başka görüşülecek konu 
olmadığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.55 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

57 NÜİ BİRLEŞİM 

4 Haziran 1981 Perşembe 

Saat : 14.30 

I. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 1318 sayılı Finansman Kanununun Bina 
İnşaat Vergisine İlişkin Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/171) (S. Sayısı : 197) 

2. — Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, 
Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Af
şin - Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik 
Santralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Perso
nel Hakkında Kanun Tasarısı -ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/153) (S. Sayısı : 199) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 197 

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (Bina İnşaat Vergisi) ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

( 1 / 1 7 1 ) 

TC 
Başbakanlık 23 Nisan 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-816103324 

MÎLLÎ GÜVENLÎK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

JMalMye Bakanlığınca haızırHaman ve Başkanlığımıza arza Babanlar KımuHunca 22 . 4 . 1981 talihinde kiasrar-
liaiştırdaln «Baza Vergi Kıaınunlaınııııdja ODıegiışiilklSk YapıHknasıııa Dav Kamın Tasarısı» He gjerelcçeısli ekli Olarak gön-
dieıliOnuştitr. 

Gereğini emirlerinle arz ederimi* 
Bülend Ulusu 
Barbakan 

GENEL GEREKÇE 

193 sayılı Gelir Verigisi Kanununda 2361 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanması esnasında 
fbazı tereddütlerin doğduğu anlaşılmış olup, tasarı ile bu tereddütlerin giderilmesiini sağlamak amacıyla, Ge
lir Verigisi Kanununun ıbazı maddderiinde açıklık getiren düzenlemeler yapılması öngörülmüştür. 

Diğer taraftan Gelir Verigisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun 
ve Bina (İnşaat Vergisi Kanununun baza hükümleri günün ekonomik şartları çerçevesinde yeniden gözden ge
çirilerek, değişiklik yapılmaktadır.. 

MADDE GEREKÇELER* 

Madde 1'8. — Tasarının bu maddesi ile Bina İnşaat Vergisi istisnasına ilişiklin Ek 2 noi maddenin (h) fık
rası yeniden düzenlenmiş maddeye (1) fıkrası eklenmiştir. 

Ek madde 2'nin (h) fıkrasına «ortak yerler», «kömürlükler» «özel garaj ve depo gibi 'hususlar» eklenmek 
suretiyle uygulamadaki tereddütler giderilmiş olacaktır. 

Bu suretle, akaryakıt tasarrufu da dikkate alınarak 'konut birimlerinin gerek 'bodrumunda, gerekse sair 
mahallerinde inşa edilecek kömürlükler, 100 ma''lik istisnanın hesabında nazara atamayacaktır. Dolayısıyla 
(konut biriminin kendi brüıtiü ile müştemilatı (eklentileri) olan özel depo gi'bi kısımların inşaat alam brüt alan 
100 m2'yi aşmadığı takdirde istisnadan yararlanacaktır. 

Bu maddeye eklenen (1) fıkrası ile, bir defaya mahsus olmak üzere ödenmemesi veya istisnadan yararlan
dırılması gereken birimlerin eski projelerinde vergiye ıtabi olacak şekilde 'herhangi ıbir ilave veya tadilat olma
dığı takdirde inşaat ruhsatlarının 'yenilenmesi sırasında mükerrer vergi alınması önlenmiş olacaktır. 

Madde 19. — Bu madlde ile Bina İnşaat Vergisinin matrahına 'ilişkin Ek 4 ncü madde yeniden düzenlen-
rnektedüra 
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Ek 4 ncü maddede yapılan değişiklikle de (bu maddeye açıklık getirilmekte, parantez içinde belirlenen 
'(müştemilât ve ortak yerlerden düşen hisseler dahil) denilmekle, 100 m2'lik istisna Ihaddi aşıldıktan sonra ko
nut ve işyeri 'birimlerinin ibu yerlerden düşen hisselerle birlikte her birim için ortaya çıkan yüzölçümleri bu 
'birimin ayrı ayrı vergi matra'hı olacağı ve bu matraha m2 TL. tarifenin uygulanacağı belirlenmiştir. 

Madde 20. — Bu madde ile 2351 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11 . '12 . 1980 tarihinden önce, be
lediye imar müdürlüklerine veya inşaat ruhsatı vermeye yetkili makamlara müracaat etmiş ve çeşitli nedenler
le inşaat ruhsallarını alamayan mükelleflere l'l . 12. 1980 tarihinden sonra yü ürilüğe giren V sayılı tarifenin 
veya istisna hükümlerinin uygulanması, vergide eşitlik 've adaletsizliklere yol açacak nitelikte olduğundan, 
ıbu maddenin düzenlenmesine gerek görülmüştür. 

Bu'bakımdan, anılan madde ile l'l . 12 . 1980 tarihine kadar ilgili mercilere, inşaat ruhsatı almak üze
re, müracaat etmiş ve tasdik edilmek üzere mimari veya avan (ön) projesini İbraz etmiş olan mükelleflere 
Finansman Kanununun 2351 sayılı Kanunla değişmeden önceki V ısayıh Bina înşaat tablosundaki tarifeler ile 
Ek 2 nci maddedeki istisna hükümlerinin uygulanması sağlanmış olacaktır., 

Ancak, ibu mükelleflerin İmar Kanunu ve 'Belediye Kanunu ile diğer ilgili kam;*nların verdiği yetkiye isti
naden ödenmesi gereken; yol kotu ham, Aplikasyon harcı, çap harcı (imar durumu), mimari proje harcı, 
yöl kanal keşif harcı, toprak ruhsat harcı ve ruhsat harcı giıbi harçların tamamını bir kısmını veya 'birini 
2351 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11 . 12 . 1980 tarihinden önce, ödediğini de ayrıca tevsik etmesi ge
rekmektedir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 4 Mayıs 1981 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/171 
Karar No. : 77 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

ıMiilU Güvenlik Konseyine sunulan «Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasınla Dair Kanun Tasa
rısı» Komisyonumuzca incelenmiştir., 

193 sayılı Gelir Vergisi, 21'3 sayılı Vergi Usul, 2341 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması ve 2351 sayılı Bina 
İnşaat Vergisi kanunlarında değişiklik yaipalimasını öngören ta'sarı, adı geçen ilgili kanunlarda ayrı ayrı de
ğişiklik yapılmaisını sağlatmak amacıyla grupîandırılmış ve anılan kanunlarda değişiklik yapılacak şekilde ta
sarı 'bölünmüştür^ 

1(1 Aralık 1980, tarihinde yürüdüğe giren 2351 sayılı IBinıa înşaat Vergisi Kanununun toazı maddelerinde 
değişiklik yapılmak suretiyle uygulamadaki aksaklıkları gidermeye yönelik alarak hazırlanan tasarı Komisyo
numuzca da uygun görülmüş ve maddelerin incelenmesine geçilmiştir., 

Tasarının 18 nci maddesindeki, Bina İnşaat Vergisi istisnasına ilişkin ek ikinci maddenin (Ih) fıkrasın-
dalkü «Ortak yerler» ifadesi; inşaat alanı (sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, 'kalorifer ve ka
pıcı dairesi gibi 'ortak yerlerden gelen paylar...) şeklinde deği#rilerek istisna kapsamının genişletilmesi, 

Ayrıca maddeye eklenen (1) fıkrası ile inşaat ruhsatının 'yenilenmesi sırasında mükerrer verginin önlen
mesi ile ilgili düzenlemeler 1 nci madde olarak kalbul Edilmiştir. 

Tasarının 19 nou (maddesindeki, Bina İnşaat Vergisinin matrahına ilişkin ek 4 ncü maddesine, matrahın 
hesaplanmasında m2 kesirlerinin atılmasına ilişkin bir fıkra eklenip 2 nci madde olarak, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 197) 
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Tasarının 20 nci maddesindeki, 2351 sayılı Kanunun yürürlüğe girdliği 11.12.1980 tarihinden önce Bele
diye imar müdürlüikllıerinıe veya ruhisalt vermeye yetkili makamlara yapılmış olan müracaatların eski hüküm
lere (göre işlem görmesini sağlayacak düzenleme 3 ncü madde olarak aynen, 

YürürJOk ile ilgili tasannın 21 nci maddesi 'ifade değişikliği yapılmak suretiyle ve 4 ncü madde olarak, 
Yürütaıe ile iflgü tasarının 22 nci maddesi 5 nci madde ölaralk aynen Ikalbul edilmiş, 
Tasarının başlığa yapılan değişikliğe uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 
M İ İ Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KkMİLOĞLU 

Üye 
Berki MELLt Serpil ULU ER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Millii Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 197) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bazı Vergi Kanunîaruıda DıeğıişMük Yapıüimıasıına 
•Dair Kanun Tasiatrisı 

MADDE 18. — 29 . 7. 1970 gün ve 13118 sayılı 
Finansman Kanununun 67 nci maddesi ile Gider Ver
gileri Kanununa «Üçüncü Kısım» olarak eklenen Bi
na İnşaat Vergisine ilişkin maddelerinin 8.12.1980 
gün ve 2351 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 nci mad
desinin (h) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ay
nı maddeye aşağıdaki (1) fıkrası eklenmiştir. 

«(h) Ortak yerler ve kömürlükler hariç, müşte
milatla (özel garaj ve depo gibi kısımlarla) birlikte 
inşaat alanı 100 m2'yi aşmayan konut birimleri ile 
nüfusu 20 binden az olan belediye sınırları içinde 
(mücavir sahalar dahil) yapılan her türlü bina inşaat
ları,» 

«1) IBina İnşaat Vergisi ödenmek veya istisnadan 
yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup da 
imar Kanununun 10 ncu maddesi gereğince, ruhsat
ları yenilenen binalar.» 

MADDE 19. — Aynı Kanunun 2351 sayılı Ka
nunla değişik ek 4 neti maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Ek Madde 4. — Bina İnşaat Vergisinin matrahı, 
(müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü 
dahil) her bir konut veya işyeri 'biriminin ayrı ayrı 
inşaat sahasının yüzölçümleridir.» 

MADDE 20. — 29 . 7.1970 gün ve 1318 sayılı Fi
nansman Kanununun 67 nci madd'esıi ile Gidler Ver
gileri Kanununa «Üçüncü Kısım» olarak eklenen Bi
na tnşaa:t Vergisine aşağıdaki geçici malddle efol'animiiş-
tir. 

«GEÇİCİ MADDE — Bina İnşaat Vergisinde de
ğişiklik yapılmasına dair, 8.12.1980 gün ve 2351 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, inşaat ruh
satı almak üzere yetkili mercilere başvurmuş olup da 
mimari veyan avan (ön) projelerini tasdik için ibraz 
etmiş ve imar mevzuatına göre ödenmesi gereken 
harçlardan en az birini de 11 . 12. 1980 tarihine kadar 
ödemiş olan mükelleflere, 1318 sayılı Finansman Ka
nununun 2351 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 
hükümleri uygulanır» 

Mili Güvendik Konse; 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

1318 Sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat Ver
gisine İlişkin Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 29.7.1970 gün ve 1318 sayılı Fi
nansman Kanununun 67 nci maddesi ile Gider Ver
gileri Kanununa «Üçüncü Kısım» olarak eklenen Bi
na İnşaat Vergisine ilişkin maddelerinin 8.12.1980 
gün ve 2351 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 nci mad
desinin (h) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
aynı maddeye aşağıdaki (1) fıkrası eklenmiştir. 

(h) İnşaat alanı (sığmak, merdiven sahanlığı, 
müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi 
ortak yerlerden gelen paylar ve kömürlükler hariç, 
özel garaj ve depo gibi müştemilat dahil) 100 m2 yi 
aşmayan konut birimleri ile nüfusu 20 binden az 
olan belediye sınırları içinde (mücavir sahalar dahil) 
yapılan her türlü bina inşaatı.; 

(1) lBina İnşaat Vergisıi ödenmek veya istisnadan 
yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup da 
İmar Kanununun 10 ncu maddesi gereğince, ruhsat
ları yenilenen binalar, 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 2351 sayılı Ka
nunla değişik ek 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ek Madde 4. — Bina inşaat vergisinin matrahı, 
(müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü 
dahil) her bir konut veya işyeri 'biriminin ayrı ayrı 
inşaat sahasının yüzölçümleridir. 

Matrahın hesaplanmasında m2 kesirleri atılır. 

MADDE 3. — Tasarının 20 nci maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

•fi. (S. Sayısı : 197) 
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(Hükümetin Teklifi) -

MADDE 21. — Bu Kanun hükümleri 11.12.1980 
tarihinde yürüdüğe girer. 

'MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Bay kara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. I Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoght 

Devlet Bak. - Başbakan 
Vrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. M en t eş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. S. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri 11.12.1980 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Tasarının 22 nci maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

22 . 4 . 198T 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Ç et iner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı V. 
Dr. T. Önalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji-ve Tabii Kay. Balk. V. 
Ş. Kocatopçu Ş. Koeatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı V. 
M. R. Güney M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

—.>. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 199 

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı - Karakaya Barajı ve 
Hidroelektrik Santralı ile Afşin - Elbistan Linyitleri Developmanı 
ve Termik Santralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Perso
nel Hakkmda Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 

(1 /153) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 9 Mart 1981 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101-754/01915 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 10.2.1981 
tarihinde kararlaştırılan «Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrah - Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Sant
rah ile Afşin - Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santrah Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Per
sonel Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekU olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim* 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

GEREKÇE 

Ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacını çok büyük ölçüde karşılayacak olan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik 
santralı, Karakaya Barajı ve hidroelektrik santralı ile Afşin - Elbistan Linyitleri Developmanı ve termik 
sanitrah projeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları olan Devlet Su îşleri 
Genel Müdürlüğü ve Türküye Elektrik Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurutnu Genel Müdürlükleri ta
rafından ele alınarak öngörülen tarihlerde işletmeye alınmaları yönünden çalışmalar sürdürülmekıtedür. 

Ancak, en yeni ve karmaşık teknolojileri olan bu projelerin gerek inşaat, montaj ve gerekse işletme saf
hasında gerekli olan teknik eleman kadrolarının çeşitli nedenlerle doldurulmamış olması projelerin gecikme
sine sebep olmakta, mal'iyetterim artırmakta ve en önemlisi gittikçe artan elektrik enerjiı&i talebinin karşılan
maması sonucu ülke ekonomisine çok olumsuz etkiler yapmaktadır, 

Bu bakımdan, gerekli teknik elemanların, sözkonusu projelerde süratle istihdamının ısağknmasının ne de
recede önemli okluğu projeler itibariyle aşağıda belirtilmiştir. 

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrah Projesi 

Her biri 300 MW gücündeki 8 adet türbiniyle toplam 2 400 MW gücündeki santraldan yılda 8,8 milyar 
Kwh enerji üretilecek olup, ayrıca 720 bin hektar arazinin sulanması sağlanmış olacaktır. Maiyeti 355 mil
yar TL. ye ulaşan projenin, dış para ihtiyacı 2 milyar S'dır. Projenin tamamlanması halinde yılda üretece
ği enerji eşdeğeri 3 milyon ton fuel - oil olup, bugünkü fiyatlarla tutarı yılda 600 milyon $'dır.; 

Proje, ülkemizde yapılmış ve yapılacak 'baraj ve hidroelektrik saütralların kapasite, dolgu ve göl hacmi 
bakımindan en büyüğü olup, Güneydoğu Anadolu Sulama Projesinin de kilit tesisidir. Atatürk Barajı bitiril
meden Urfa tünellerîne su alınması mümkün değildir. 
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Ulacım yolu (TCK), Köprü (TCK), Site enerji nakdi hattı (TEK) işleri devam etoektedir. Baraj projeleri 
tamamlanarak işin, İsviçre - îngîlıtere - Batı Almanya firmalar grubuna ilhalesi için 20.7.1980 gün ve 8/1308 
sayılı Balkanlar Kurulu Kararıyla DSl'ye yetki verilmiş bulunulmaktadır. Projenin 1987 yılı sonuna kadar 
tamamlanması programlanmıştır, 

Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı Projesi 
L Her biri 300 MW gücündeki 6 adet türbfiniyle toplam 1 800 MW gücünde olacak santralda yılda or

talama 7,354 milyar fcwh elektrik enerjisi üretilecek olan Karalkaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı Pro
jesinin yatırım tutarı, 533 milyon doları dış para olmak üzere toplam 136 milyar TL. dır. Bütün iç Ve dış 
finansman sorunları çözülmüş olan bu projenin uygulanmast için Bölge Teşkilatı kurulmuş, fakat Bölge 
Müdüründen başka hiçbir teknik yöneticiyi' atamak mümkün olamamıştır. 

2. ©u projenin tamamlanması ile, elektrik üretimimizin tükenmeyen kaynaklara bağımlılığı % 30 da
ha artacak, toplam elektrik enerji üretimi içinde petrole bağımlı olan üretim % 10*a düşecektir. 

3. En ucuz üretim kaynağı olan Hidroelektrik kaynaklardan, yılda 7,4 milyar kwh enerjiyi bir kalem
de devreye sokmakla, ülkemizde toplam enerji üretimi maiyeti de azalacaktır. 

4. İnşaatın dış para ihtiyacını karşılayan Dünya Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası, kredilerinin yü
rürlük şartı olarak, Hükümetin Karakaya projesinde yeterli teknik yöneticinin istihdamı için gereken dü
zenlemeleri yapmasını beyemekltedîrler. 

Yukarıda anabatlarıyla belrtilimeye çalışılan sebeplerle, bir türlü doldurulamayan veya çeşitli nedenlerle 
boşaltılan teknik yönetici kadroları ve özellikle üst kademelerini doldurabilmek ve projeleri toparlayarak bir 
an önce işletmeye açmak için; gerekli olan ve mevcut statülerle sağlanamayan bazı teknik personelin istih
damına imkân vermek üzere, sözleşmeli personel çalıştırma statüsünün mali tavanının, sadece bu üç projeye 
münhasır olhıak üzere değiştirilmesine dair hazırlanan ekli Kanun Tasarısının Kanunlaşması halinde, gerek 
ülke ekonomisine olumlu katkıları ve gerdkse elektrik enerjisi ihtiyacının süratle karşılanması sağlanmış ola
caktır. 

AFŞİN - ELBİSTAN LİNYİTLERİ DEVELOFMANI VE TERMİK SANTRALI PROJESİ 

L Herbiri 340 MW gücündeki' 4 adet tüdbiniyle topliaımı 1 360 MW gücünde olacak santralda, 'yılda 7,8 
miyar kwh enerji üretilecek olup, projenin çok kompleks olması yanısıra, pek çok sayıda yeri ve yabancı 
müteahhit ve imalatçıya bölüştâMilirnüş olması, kredi Veren kuruluşların fazla sayıda olması, koordinasyonu 
çok zor hale getirmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan projede çalışacak teknik elemanların, hem teknik ve hem 
de sevk ve idare bakımından tecrübeli ve yetenekli olmaları gerekmektedir. 

Sık sık değişen hükümetlerle, projede tecrübe kazanmaya başlayan elemanlar da yerlerinden alınmış ve bir 
türlü doldurulamayan teknik kadrolar büsbütün boşalmıştırj 

2. Türkiye Elektrik Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel müdürlüklerinin bu projede 
kapması gereken yatırımlarının toplamı - dış paranın bugünkü karşılıkları gözönünde tutulursa - yaklaşık 
200 milyar TL. olmaktadır. Gecikilen her gün, faiz yükü dolayısıyla maliyeti artırılmaktadır. 

3. Projenin dış para ihtiyacı 1,5 milyar dolar kadardır. Bu miktarın % 20'si özkaynaklarımızdan, geri 
kalan % 80'i Kfw, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası başta olmak üzere çOk sayıda kredi kuruluşu 
tarafından karşılanmıştır. Bu miktar krediyi veren kredi kuruluşları, yaptıkları incelemelerle projeyi yürütecek 
teknik kadroların bir türlü doldurulamaması yüzünden meydana gelen gecikmelerin hem maliyetleri çok ar
tırdığını, hem de Türkiye Ekonomisi üzerinde çok olumsuz etkiler yaptığını ileri sürerek, ısrarla bu kadrola
rın doldurulması ve projenin önemi ile mütenasip olarak bürokratik engellerin azaltılarak gerekli sevk ve 
idare mekanizmasının kurulmasını ısrarla istemektedirler. 

4. Bu proje daha da gecikirse 1982'den itibaren karşılanamayacak elektrik enerjisi talebi çok büyüye
cektir. özellikle sanayiden yapılacak büyük kısıntılar ülke dkonomisi üzerinde çok olumsuz etkiler yapacak
tır. Projenin bir günlük gecikmesi, 21,3 milyon Kwh üretim kaybına, yalnız bu üretim kaybından dolayı mil
li ekonomiden günde 60 milyon TL. kaybedilmesine sebep olacaktır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S.. Sayısı : 199) 
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5. 1978'de % 24,6, 1979Ma % 23,2, 1980'de % 21,9 olan, toplam elektrik üretimi içinde petrole bağlı olan 
üretim, yalnız Afşin - Elbistan Linyitleri Develöpmanı ve Termik Santralı projesinin devreye girmesiyle 
% 16,8'e düşecektir, 

6. Kömür üretimi ve santral işletmesi bakımlarından en yeni ve karmaşık teknolojileri olan bu termik 
santralın işletilmesinden önce, montajın yapıldığı şu anlarda işletime elemanlarını alıp şimdiden şantiyeye ge
tirmek ve işyerinde eğitmek programlanmıştır. Her ünitenin, her parçanın nasıl monte edildiğini ve nasıl 
çalışacaklarım montajını yapan bütün yabancı uzmanların bulunduğu bu dönem kaçırılamayacak bir fırsat
tır. Şantiyede programlanan teknik kadroların doldurulması bu bakımdan da önem kazanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Ülkemizin Elektrik Enerjisi ihtiyacını çok büyük ölçüde karşılayacak olan ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşlarından Devlet Su işleri, Türkiye Kömür İşletmeleri Türkiye 
Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Atatürk Baraj ve Hidroelektrik Santralı 
Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Afşin - Elbistan Develöpmanı ve Termik Santrali projelerinin, 
bir an evvel işletmeye alınmaları ülke ekonomisine önemli ölçüde olumlu etki yapacaktır, 

Ancak çok yeni ve karmaşık teknolojileri olan bu projelerin gerek inşaat ve montaj gerekse işletme safha
sında gerekli olan teknik eleman kadrolarının doldurulamamış olması projelerin gecikmesine sonuçta 
maliyetin artmasına gittikçe artan elektrik ihtiyacının karşılanamamasına sebep olmaktadır. 

Bu nedenle söz konusu projelerde teknik kadroların, teknik sevk ve idare bakımından tecrübeli ve 
yetenekli elemanlarla doldurulabilmesi için bu kadrolarda çalışacak yüksek mühendis ve mühendislere, söz
leşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile ek ve değişikliklerinde yer alan ücret tavanının bir misli 
fazla ücret ödenmesi öngörülmüştür. 

Birinci fıkrada yer alan sözleşmeli personelin istekleri halinde TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri ve 
5434 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinden yararlandırılmaları amaçlanmıştır. 

Madde 2. — Birinci maddeye göre çalıştırılacak personel adedi ilgili kurum adı belirtilerek sınırlandırıl
mıştır. 

Ayrıca bu konuda yer alan projelerin işletmeye alınmaları tarihleri gözönüne oflııınıanak kaınıuınıuın uıyguı-
lanmasına zaman bakımından bir sınırlama getirilmek istenmiş, ancak herhangi bir sebeple süre uzatımı gere
kirse sözleşmeli personelin mağdur edilmemesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

Bütçe • Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvendik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 7 Mayıs 1981 
Esas No. : 1/153 
Karar No. : 79 

MiRi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Balkanlar Kurulunca 9.3J198H tarihlinde Mdli Güvenlik Konseyine sunulan '«Atatürk Barajı ve Hidrodektrik 
Santralı - K'aralkaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Afşin - Elbistan Linyitleri Develbpnranı ve Termik 
Santralı Projelerinde Çaliştirılaicak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanun Tasarısı» Koımfeyönumuzca ince-
lenlmiiş'Cir., 

Bu iinüeleme sonucunda,; 
Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Afşin - Elbistan 

Linyitleri) Devdopmanı ve Tertnıik Santraları Projelerinde çalıştınllmaktia olan yüksek mühendis ve mühen
dislerin, ücretlerinin yetersizliği ve 'bölfee olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle, görevDeriiınde devamlılık sağ
lanamamakta ve bu dluruim sık sık pensonel değişikliğine yol açmaktadır. 

Mili Güvenlik Konseyi <S. Sayısı : 199) 



— 4 — 

Ülkenin ekonomik hayatına önemli katkıda bulun mayı ve içinde Ibulunulan enerji sıkıntısını büyük öl
çüde hafifletmeyi aimaçlayan Ibu projelerin zamanında biltoirilimesi, üllke kaynaklarının uygun ve tasarruflu 
kullanılmasını da sağlayacaktır. 

Bu nedenle, adı geçen projelerde çalıştırılan yüksek miühenldis ve miülhienıdis'llerıin ücret düzeylerimde belli 
bir artışa gerek duyulduğu görülerek tasarınım içeriği benulmsienimiiş ve malddele.r'in görüşülmesine geçilmiştir. 

Birinci mıaldde ile, tasarıda adı 'gecem kuruluşlardaki önemli projelerde, nitelikli elamanları yeterli maddi 
olanaklarla sözleşmeli1 alarak çalıştırmayı sağlaımıaklfca ve özelikle sosyal ıgüVencelieri /bakımından TC Elmefc-
li Sandığı il'e Mişkiterlinıi kuirmaktaldıır. 

Ancak, ıbu düşkü yeni bir lisitüihdam düzeni getirme mıdk'te ve sağlaman olanakların dışındaki konularda 
sözleşimelii personel çalıştırılmasında Menımlesi gereken genel prosekJür aynfen korunlmiakıtaıdıır. 

Ayrıca, tasarıda kararnameye atıf yapan iibaıre metinden çıkarılarak yerine bununla, ilgili 'Bakanlar Ku-
ruıHuna yetki veren genel hir hüküm kbnuknuışltiur. 

Tasarının özel hüküm getiren İbirinoi madldasinliın 'ikinci fıkrasının, ikinci madde olariak, ikinci malddes'inlin 
ise birinci maıddenin ikinci fıkrası olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür, 

İkinci madde ile, TC Em'ekl'i Sandığı ile lişfcii bölümünde yer allan '«lisıtediilkleri takdirde» deyimli iligili 
personele sözleşme döneminin herhangi 'bir aşamasında bumdan vazgeçme veya Sonradan lilîilşlkl isteme ola
nağı verir nitelikte görüldüğünden, ıbu kararın sözteş menin imzası aşamasında verimesini sağlamak içlin 
«Sözleşmelerinde belirtilmesi şartı ile;» deyimi, konulmuş, böylece 'sözleşme süresi içerisinde tek sistem uy
gulanması olajnağı getirilmiştir. 

Ayrıca, emekli kesenek karşılıklarının ilgili kurumca ödeneceğini ıbe&ten ifade me'binle eklenrnlştii^ 
Tasarının yürürlük ve yürüıtmleylıe ilgili 3 ve 4 ncü maddeleri 'Komisyonumuzca aynan kalbul edilmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

Em. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mfly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Brib. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Berki MELLİ Serpil 

Üye 
ULU ER 

©aJşkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Miillıi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 199) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı - IKıaralklayaı 
Barajı ve Hidroelektrik Santralı lüle Afşin - ESbistan 
ljiiuy!Meıti Developmuam ve Termik ISaratralı Plrojıele-
ıtinde Çalışrjrılaeak Sözleşmeli Personel Hakkında 

Konun Tasarısı 

MADDE 1. — Enerji ve Tabili Kaynaklar Bakam-
îığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tara
fından: yürütülmekte olan Atatürk Bariajı ve Hidro
elektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik 
sanitralı (ile Türkiye Elektrik Kurumu Genıel Müdür
lüğü ile Türkiye Kömür İşletmelerdi Kurumu Genel 
Müdürlüğünce yürütülmekte olanı Afşin - Elbistan 
linyitleri, Developmlanıi ve Termik Santralı projelerin
de, 6 . 6 . 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı ıBakaınflar Ku-
rulu Kararı ile yürürlüğe konulan «Sözleşme! Per
sonel Çalıştolmiasına İlişkin Esaslar» ile ek ve deği
şikliklerinle göre fiilen iş mahallinde çalıştıriıllan Y. 
Mühendis ve Mühendislere sözü edilen esaslarda ön
görülen ücret tavanımın bir misli fazlıa ücret »ödenir, 

Birinci fıkraya göre çaıhşjtırılajcaJk sözleşmeli per
sonel, istekleri halinde, TC Emekli Sandığı ile ilgi-
lendirlilir ve bunlar hakkında 5434 sayılı Kamun ile 
ek ve değişliklerinde yer alam ıhükürnfller uygulıamur. 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre çaluştırıliabâ'-
ilecek sözleşmeli personel, Türkiye Elektrik Kuırumıu 
Genıel Müdürlüğü için 20, Türkiye Kömür işletmeleri! 
Kurumu Genel Müdürlüğü için 20 ve Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü için 40 adedi 'aşamaz. Bu Kja-
nuna göre 31 Aralık 1985 tarihline kadlar sıözBt&mıelıi 
personel çalıştırılabilir. Bu tarihi gerektiğimde uzat
maya Baklanlar Kurulu yetkinidir. 

BÜTÇE t PLAN KOMİSYONU METNİ 

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Sanitralı Karakaya 
Barajı ve Hidroelektrik Santralı Öe Afşin - Elbistan 
Linyitleri Deveüopmanı ve Termik Santralı Projelerinde 
Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tara
fından yürütülmekte olan Atatürk Barajı ve Hidro
elektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik 
Santralı ile Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdür
lüğü ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğünce yürütülmekte olan Afşin - Elbistan Lin
yitleri Developmanı ve Termik Santralı projelerinde, 
fiilen iş malhalliride 've ücretleri Bakanlar Kurulunca 
sözleşmeli personel için (belirlenmiş olan genel ücret 
tavanının iki katını aşmamak üzere 1985 yılı sonuna 
kadar Bakanlar Kurulu Kararı ile, sözleşmeli yüksek 
mühendis ve mühendis çalıştırılabilir. Gerektiğinde 
'bu süreyi uzatmaya IBakanlar Kurulu yetkilidir. 

Ancak, bu şekilde çalıştırılabilecek sözleşmeli per
sonel sayisı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için 40, 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü için 20 
ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğü için 20 adedi aşamaz. 

MADDE 2. — 'Birinci maddeye göre çalıştırıla-' 
cak 'sözleşmeli personel, sözleşmelerinde belirtilmesi 
şartı ile, işe 'başladıkları tarihi takibeden aybaşından 
itibaren TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilir ve bun
lar ıhakkında 5434 sayılı Kanun ile ek ve değişiklik
lerinde yer adan hükürntl'er uygulanır. (Bunların kese
neklerinin karşılıkları kurumlarınca ödenir. 
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MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tartiıhiiınlde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4i — Bu Kanunu Balkanjliar Kurulu yü
rütür, 

Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kafbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

10 . 2 . 1981i 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd< 
T. Özal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Ulaştırana Bakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr, T. Esener 

Turizm ve Tamtma Bakanı 
İ. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Balkanı 
V. Özgül 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
§. Kocatopçu 

îmar ve tskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Köy işleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

..>.. \>m<( 
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