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Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile İmar Kanununun
Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı: 8.4.1997 Sayı:

Kanun No
4232

22958/Mükerrer)

Kabul Tarihi
3.4.1997

MADDE 1 - 24.11.1994 tarih ve 4046.sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasına, "Başbakanın başkanlığında..." ibaresinden sonra gelmek üzere "Başbakan
Yardımcısı (Bakanlar Kurulunun birden fazla siyasî parti tarafından oluşturulması
halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en çok üyesi olan diğer iktidar partisine
mensup Başbakan Yardımcısı)", ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 - 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (B) ve
(C) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
B) Değer tespiti
Özelleştirme Programına alınan kuruluşlann değer tespiti çalışmaları bu Kanuna
göre idarede oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından yürütülür.
a) Değer Tespit Komisyonunun Teşkili:
Özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grup
başkanının başkanlığında, özelleştirilecek kuruluşun işlemlerinden sorumlu proje grup
başkanlığında görevli bir uzman, Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanı veya
bu dairede görevli bir uzman, Sermaye Piyasaları Daire Başkanı veya bu dairede
görevli bir uzman ile gayrimenkul işlemlerinden sorumlu Proje Grup Başkanı veya bu
grup başkanlığında görevli bir uzman olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyon, İdare
Başkanının teklifi ve Başbakanın onayı ile göreve başlar. Komisyonda, yukarıda adı
geçen birimlerde görevli olmak kaydı ile aym sayıda ve aym usulle yedek üye
görevlendirilir.
b) Komisyonun Çalışması:
Komisyon, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Kararlarda
çekimser kalınamaz.' Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde, değer tespit
çalışmalarına yardımcı olmak üzere ve kararlara katılmamak şartıyla idare tarafından
yeteri kadar yerli ve/veya yabancı danışman görevlendirilebilir.
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c) Komisyonun Görevleri:
/
Komisyon; değer tespit çalışmalarını, özelleştirilecek kuruluşun niteliği, gördüğü
hizmetin özelliği, gelecekteki nakit akımı potansiyeli, faaliyette bulunduğu sektör ve
pazarın özellikleri, sahip olduğu sınaî, ticari ve sosyal tesisler, makine araç ve gereçler,
teçhizat, malzeme ve hammadde ile yan mamul ve mamul madde stoklan, her türlü
taşınır ve taşınmaz mallan, vasıflan ve hali hazır durundan, senetli ve senetsiz bütün
alacak ve borçlan ile bilumum hak ve yükümlülükleri ve özelleştirilecek kuruluşa
uygulanacak özelleştirme yöntemini de dikkate alarak uluslararası kabul görmüş olan;
indirgenmiş nakit akından (net bugünkü değer), defter değeri, net aktif değeri,
amortize edilmiş yemleme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa
kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım
oram metotlanndan en az üçünü uygulamak suretiyle yürütür. Değer tespit sonuçları,
kumlusun özelleştirilmesine ilişkin ihale sonuçlanmn onaylanmasını müteakip idare
tarafından kamuoyuna duyurulur. Özelleştirme programındaki kuruluşun özelleştirme
işlemlerini bu Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden yürütmesi
durumunda; değer tespiti işlemleri, ilgili kuruluşun karar almaya yetkili organlannın
karan ile kuruluş ita amirinin başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından bu
bentte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.
C) İhale Komisyonlanmn Oluşumu ile İhale Usul ve İşlemleri
Bu maddenin (A) bendinde yer alan özelleştirme yöntemlerinin uygulanmasına
ilişkin ihale işlemleri bu Kanuna göre oluşturulan ihale komisyonları tarafından
yürütülür.
a) Komisyonun Teşkili:
Özelleştirilecek kuruluşun özelleştirme işlemlerinden sorumlu proje grubunun
bağlı bulunduğu başkan yardımcısının başkanlığında, ilgili proje grup başkanı, bu
projede görevli uzman, İhale Hizmetleri Daire Başkam veya bu dairede görevli bir
uzman ile hukuk müşavirliğinde görevli bir hukuk müşaviri veya avukat olmak üzere
beş üyeden oluşur ve idare başkanının teklifi ve Başbakanın onayı ile göreve başlar.
Komisyonda yukanda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydı ile aynı sayıda ve aynı
usulle yedek üye görevlendirilir.
b) Komisyonun Çalışması ve Görevleri :
Komisyon, üye tamsayısı ile toplamr ve salt çoğunlukla karar verir. Kararlarda
çekimser kalınamaz. Karara muhalefet eden üye karşı oy gerekçesini kararın altına
yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon toplantılan ve teklif sahipleri ile yapılan her
görüşme komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Tutanaklar komisyon üyeleri
ve/veya hazır bulunan teklif sahipleri tarafından imzalanır.
c) İhale Usulleri :
İhaleler, kapalı teklif, pazarlık, açık artırma, belli istekliler arasında kapalı teklif
usulü ile yapılır.
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Kapalı teklif usulü: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak alınır. Teklif
mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan soma zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve
tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka
teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak
kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe
ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu
mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan
teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklifler ilanda belirtilen tarih ve saate
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Diğer hususlar ihale
şartnamesinde belirtilir. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Tekliflerin belirlenen tarih ve saatte açılması sonucu, kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına
göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup
olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu
taşıyan iç zarflan açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte
kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar. Teklif
mektuplanm taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale
odasından çıkanlır. Bundan soma zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkam tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon
başkam ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar
taşıyan teklif mektuplan kabul edilmez. Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif
edildiği ve bunlann da uygun olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte
bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır
ve bu işlem eşitlik bozuluncaya kadar sürdürülür. Kapalı teklif usulü ile yapılan
ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif komisyonca uygun görülmediği takdirde,
yeniden aynı usulle ihale açılır veya komisyonca kamu yaran görüldüğü takdirde, ihale
pazarlık ya da açık artırma usulü ile sonuçlandınlır.
Pazarlık usulü : İhalelere birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif
almak şartıyla başlanabilir. Teklif sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi
yapılabilir. Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleri ile ayn ayn yapılır. Pazarlık
görüşmelerinin, ihalenin herhangi bir aşamasında pazarlık görüşmelerine devam
edilen teklif sahipleri ile müştereken yapılmasına komisyonca karar verilebilir.
Komisyonca, pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar
karşısında, rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilanında ve/veya şartnamede yer alan
hususlara aykın olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine
eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir. Komisyonca gerekli
görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin
katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandınlabilir.Bu husus ilanda ve/veya
şartnamede belirtilir. Görüşmeler komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilir,
tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.
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Açık artırma usulü: Açık artırma usulü ile yapılan ihalelere, istenilen teminatı
vermiş ve ihale ilanında, ihaleye katılabilmek için belirtilen gerekli şartlan yerine
getirmiş olduklan komisyonca tespit edilen teklif sahipleri katılabilirler. İstenilen ilk
değer ile açık artırmanın her aşamasında verilecek tekliflerde asgarî artınlabilecek
miktar komisyonca belirlenir. Açık artırmanın süresi komisyonca belirlenerek açık
artırmaya başlanılmadan önce hazır bulunan teklif sahiplerine duyurulur. Komisyonca
gerekli görülen hallerde süre bir defaya mahsus olmak ve en çok önceki sürenin
yansım geçmemek üzere artınlabilir.Bu işlemler ve komisyonca belirlenecek teklif
verme sırası teklif sahiplerinin huzurunda komisyonca bir tutanakla tespit edilir. Teklif
sahipleri tarafından, açık artırmaya esas alınacak ilk değer kadar veya bu değerin
üzerinde teklif yapıldığı takdirde açık artırmaya devam olunur. Teklif sahipleri bir
önceki teklifi artırmak suretiyle yeni tekliflerde bulunurlar. Bu suretle yapılan açık
artırmada yeni bir teklif gelmezse komisyon başkam son teklif üzerinden ihalenin
bitirileceğini duyurur ve bu duyuru üç kez yapılır. Buna rağmen teklif gelmemesi
halinde açık artırmaya son verilir. Açık artırmaya ilişkin işlemler tutanakla tespit
edilir. Tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.
Belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü : Yapılan en az iki ihale sonucunda,
uygulanan ihale usulleri ile sonuç alınamadığının tespiti halinde, kurulun onayı
alınmak kaydı ile özelleştirilecek kuruluşun millî ve bölgesel ekonomiye katkısı,
oluşabilecek tekelci yapımn önlenmesi, istihdamın korunması veya artırılması,
teknolojik yemlik ve yatınm taahhüdü faktörlerinin kısmen veya tamamen varlığı
halinde teknik veya mesleki yeterlik, malî güç veya yönetim, sorumluluk ve yetkilerini
üstlenebilecek ortak girişim ile birlikte mülkiyetin yaygınlığım amaçlayan ortaklık
yapısına sahip olma niteliklerini haiz istekli ya da isteklilerden kapalı teklif alınarak
uygulanır. Tek istekliden teklif alınması durumunda ihaleye pazarlık usulü ile birden
fazla istekliden teklif alınması durumunda ise açık artırma usulü ile devam olunur.
d) Varlık satışı suretiyle yapılacak özelleştirme uygulamalanna ilişkin ihalelerde,
kapalı teklif, pazarlık ve açık artırma usullerinden birisi uygulanır. Hangi usulün
uygulanacağına varlığın niteliği ve değer tespit sonuçlan dikkate alınarak idarece
karar verilir. Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin
alınmasından soma değer tespit sonuçlan ve alınan teklifler dikkate alınarak pazarlık
veya açık artırma usulü ile ihaleye devam edilmesine komisyonca karar verilebilir.
Hisselerin blok satışı suretiyle yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin ihalelerde
pazarlık usulü uygulanır.
e) Satış yöntemi dışındaki yöntemlerle yapılan özelleştirme uygulamalanna ilişkin
ihalelerde, özelleştirilecek kuruluşa ait varlığın niteliği, gördüğü hizmetin özelliği,
yapısı, hukukî durumu ile değer tespit sonuçları dikkate alınarak pazarlık veya açık
artırma usullerinden idarece belirlenecek usul uygulanır.
f) Hisselerin yurt içi ve yurt dışında halka arz, borsada satış, menkul kıymetler
yatınm fonlan veya menkul kıymetler yatınm ortaklıklanna satış suretiyle
özelleştirilmeleri sermaye piyasası mevzuatına tabidir.
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g) Danışman seçimine ilişkin ihalelerde, ihale konusu işin niteliğine ve sektörün
özelliğine göre idarece yapılan araştırmalar sonucu, deneyim ve nitelikleri de dikkate
alınarak, tespit edilen en az üç danışmandan yazılı teklif alınmak suretiyle pazarlık
usulü uygulanır. İhale idare başkanının onayı ile kesinleşir. Damşman seçimine ilişkin
ihale komisyonu; Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığının bağlı olduğu başkan
yardımcısının başkanlığında, Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı, bu dairede
görevli bir uzman, danışmanlık hizmetine konu olan projeden sorumlu grup başkanı
veya daire başkam veya bu birimlerde görevli bir uzman ve hukuk müşavirliğinde
görevli bir avukat olmak üzere beş üyeden oluşur. Komisyonda aynı sayıda ve aynı
usulle yedek üye görevlendirilir. Bu komisyon idare başkanının onayı ile göreve başlar.
İhale işlemleri sonucunda ihale komisyonunca verilen kararlar idare tarafından
kurulun onayına sunulur (Damşman seçimine ilişkin ihale sonuçları hariç) ve sonuçlar
kurulun onayım müteakip kamuoyuna duyurulur. Özelleştirme programındaki
kuruluşun özelleştirme işlemlerini bu Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına
istinaden yürütmesi durumunda; ihale işlemleri, ilgili kuruluşun karar almaya yetkili
organlarının kararı ile kuruluş ita amirinin başkanlığında oluşturulacak komisyon
tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. İhale sonuçlan kurul
tarafından onaylanır.
MADDE 3 . - 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin sonuna
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Ancak bu madde gereğince nakledilen personelden (Bu Kanuna göre anonim
şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki I sayılı cetvelde belirtilen personelin, eski kadrolarına ait aylık, ek
gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı
olarak atandıklan görevlerde kaldıklan sürece saklı tutulur. 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname gereğince I sayılı cetvele tabi iken bu madde çerçevesinde daha
önce nakil işlemi gerçekleştirilenler de bu fıkra hükmünden yararlanırlar.
MADDE 4.- 3.5.1985 tarih ve 3194 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin
24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasında yer alan parantez içi
hüküm (Belediye) olarak değiştirilmiş ve "mevzi imar planlarının" ibaresinden önce
gelmek üzere "imar tadilatlan ve" ibaresi ve aym paragraf sonuna da "ilgili belediyeler
görüşlerini onbeş gün içinde bildirir" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 - 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.
EK MADDE 1.- İdarede görevli Proje Grup Başkanları, aylık, ek gösterge, zam ve
tazminatlan ile statüleri bakımından İdarede görevli Daire Başkanları hakkında
uygulanan hükümlere tabidirler.
MADDE 6.- 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 16 - Bu Kanunun geçici 3 üncü maddesinde belirtilen kamu
bankalanmn özelleştirmeye hazırlık işlemlerine ilişkin olarak öngörülen iki yıllık süre
bitiminden itibaren iki yıl uzatılmıştır.
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MADDE 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

23
24

72
76
77

Sayfa
319
174, 194:220,221:232
267:318

I- Gerekçeli 273 S. Sayılı Basmaya» Türkiye Büyük Millet Meclisinin
76 ncı Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe
Komisyonu görüşmüştür.
III- Esas No. : 1/588

