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MADDE 1. - 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun 1 inci
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, Türkiye'ye ithal edilecek yabancı sermaye, ülke çapında tekel teşkil edecek faaliyet
lerde bulunan kuruluşlarda çoğunluk hissesine sahip olamaz.
MADDE 2. - 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesi
ne ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37
nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına alınan kuruluşlar özel hukuk hü
kümlerine tabi olup, bunlar hakkında varsa kendi kuruluş kanunları ile diğer kanunlarda yer alan
bu Kanuna aykırı hükümler ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.
Ancak 19.4.1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Liman
larla Kara Sulan Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun hükümleri ile 29.6.1956 ta
rihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesi hükmü saklıdır. Limanlar hakkın
da mülkiyetin devri suretiyle özelleştirme yapılamaz ve Limanların, mülkiyetin devri dışındaki
yöntemlerle özelleştirilmelerinden Türk uyrukluk gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir. Bu haktan
yararlanabilecek şirketin Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olması, yabancı sermaye payının %
49'u geçmemesi, idare ve temsil etmeye yetkili olanların ekseriyetinin Türk vatandaşı olması ve
şirket anasözleşmesine göre oy ekseriyetinin Türk vatandaşlarında bulunması zorunludur.
MADDE 3. - 4046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (E) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4. - 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare
eklenmiş ve aynı maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu fıkranın (a) ve (b) bendlerindeki haller gerçekleşmemiş olmakla birlikte Özelleştirme Prog
ramında bulunan kuruluşlardaki ihtiyaç fazlası personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına na
killerinde de (süreler hariç) bu madde hükümleri uygulanır.
Bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan
kadro ve pozisyonlar, boşaldıkları tarihten itibaren iptal edilmiş sayılır. Kamu kurum ve/veya ku
ruluşlarına atanacak personelin bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde belirtilen durumlarda atamala
rının yapılıp, eski kurumlan ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçecek süredeki, aylık ücret,
sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük hakları Özelleştirme Fonundan ödenir ve bunlardan T.C.
Emekli Sandığına tabi olanların bu süre içinde sandıkla olan ilgileri devam eder. Kamu kurum ve
kuruluşlanna atanan personelin atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge,
ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildi
ği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her turlu zam ve tazmi-

-6364105

27.4.1995

nat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde
aradaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AlT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

Sayfa

77
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35
109:112

106

276:287

I. - Gerekçeli 763 ve 763'e 1. Ek S. Sayılı Basmayazılar Türkiye Büyük Millet Meclisinin 74
ve 104'üncü Birleşim tutanağına bağlıdır. .
II. - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmüştür.
III. - Esas No. : 1/815

