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Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 18.10.1994 tarihinde kararlaştırılan "Özelleş
tirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.
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NOT: Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursp, Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi Kanun Tasarısının gerekçesi ve madde metni ile aynı olduğundan ayrıca bastırılmamıştır.
GENEL GEREKÇE
Özelleştirme; geniş anlamda Devletin iktisadî faaliyetlerinin en aza indirilmesi veya tamamen
ortadan kaldırılması, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin devlet bütçesi üzerindeki finansman yükünün
hafifletilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin gerçekleştirilmesi, atıl tasarrufların ekonomiye
kazandırılarak sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve bu şekilde elde edilecek kaynakların, altyapı
yatırımları, savunma, eğitim ve sağlık hizmetlerinde kullanılması suretiyle ekonomide verimliliğin
artırılmasını sağlayan önemli araçlardandır.
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Özelleştirme uygulamalarına yönelik olarak, ilk hukukî düzenleme 29.2.1984 tarihli ve 2983
sayılı Kanun ile 84/8495 sayılı Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliğiyle yapılmıştır. Kamu İktisadî
Teşebbüslerinin özelleştirilmesine ilişkin olarak 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanun ile de özel
leştirme uygulamalarına ilişkin temel hükümler getirilmiştir.
Özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla sözkonusu kanun
larda, çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. Ancak, yapılan değişikliklerle dağınık bir yapı arzeden özelleştirme mevzuatı daha da karmaşık bir hale gelmiştir. Bu nedenle de gerek mevcut kar
maşık yapıdan kaynaklanan sorunların, gerekse özelleştirme uygulamalarının sonucuna bağlı ola
rak karşılaşılan sosyal, ekonomik ve hukukî sorunların çözümüne yönelik olarak yeni bir düzenle
me yapılması, uygulamalara hız ve verimlilik kazandırmanın yanısıra özelleştirme konusunda ka
muoyu desteğinin sağlanması bakımından kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda, konunun önem ve
ivediliği de gözönüne alınarak Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ve
ren 5.5.1994 tarihli ve 3987 sayılı yetki kanunu çıkartılmış, bu yetkiye dayanılarak, 530,531,532,
533 ve 546 sayılı kanun hükmünde kararnameler yürürlüğe konularak özelleştirme uygulamaları
na ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Ancak sözkonusu yetki kanunu ve bu kanuna dayanıla
rak çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Be
lirtilen nedenlerle özelleştirme uygulamalarına ilişkin olarak yeni düzenlemelerin ivedilikle yapı
larak, özelleştirmenin hukukî alt yapısının oluşturulması zorunlu hale gelmiştir.
Bu durum karşısında hazırlanan bu Kanunda;
İşlemlerin süratlendirilmesi açısından özelleştirme uygulamalarında yetkili tek karar organı
olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu kurulması ve görevlerinin belirlenmesi sağlanarak,
özelleştirme uygulamalarında bütünlüğün sağlanması, uygulamalara, hız ve verimlilik kazandırıl
ması, işlemlerin süratlendirilmesi açısından, özelleştirmenin ülke ekonomisindeki önemi de gözö
nüne alınarak, yalnızca özelleştirme uygulamalarını yürütmek ve sonuçlandırmak üzere Özelleştir
me İdaresi Başkanlığı kurulmuş, Başkanların yürüteceği görevlerin özellikleri de dikkate alınarak
teşkilat yapısı, görevli personelin statüsü, atama ve özlük hakları belirlenmiştir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının sadece özelleştirme işlemleri ile görevlendirilmesi nede
niyle, daha önce 2983 sayılı "Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hak
kında Kanun" ile 3417 sayılı "Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değer
lendirilmesine Dair Kanun" hükümleri uyarınca Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından yü
rütülmekte olan Kamu Ortaklığı Fonunun ve Çalışanların Tasarrufa Teşvik Hesabının yönetimi,
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilerek özelleştirme gelirlerinin bir hesapta toplanması
amacıyla Özelleştirme Fonu kurulmuş ve bu fonun kaynakları, kullanım alanları belirlenmiştir. Bu
oluşuma paralel olarak her iki fonun yönetimi belirlenmiş ve Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi
nin Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca, özelleştirme fonunun yönetiminin ise Özelleştirme İda
resi Başkanlığınca yürütülmesi öngörülmüştür. Özelleştirme Fonunda toplanacak gelirlerin Devlet
geliri niteliğinde olması da gözönüne alınarak, bu fonun ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bütçe
sinin denetiminin Sayıştay Başkanlığınca yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Önceki özelleştirme mevzuatında sadece Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesine
ilişkin hükümer yer almakta iken, bu Kanun ile yapılan düzenleme sonucu Devletin diğer mal ve
hizmet üretim birimlerinin de özelleştirme kapsamına alınması suretiyle, özelleştirme uygulamala
rının sınırları genişletilmiş ve devletin ekonomik alandaki rolünün azaltılması amaçlanmıştır.
Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan mevcut durumları itibariyle özelleştirilebilir ni
telikte olmayanların Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı'nca malî ve hukukî yönden yeniden yapılan
dırılmaları ve bu surete kapsama alınan kuruluşların sağlıklı ve verimli bir biçimde özelleştirilme
si ile ekonomiye yeniden kazandırılmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Özelleştirme uygulamalannda karşılaşılan ve hukukî engel teşil etmesi dolayısıyla özelleştir
me uygulamalarını geciktiren, kapsama alınan kuruluşların kullanımında bulunan mülkiyeti Hazi
neye ait taşınmazlarla ilgili olarak, yeni düzenlemeler yapılmış ve taşınmazların bunları kullanan
kuruluşlara devredilmesi imkânı getirilerek bu devre ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, anılan ta
şınmazların bunları kullanan kuruluş ile birlikte özelleştirilebilmesine imkân sağlanmıştır. Böyle
ce özelleştirme uygulaması sonunda gerçekleşecek devir için hukukî engellerin ve oluşabilecek
caydırıcı düşüncenin ortadan kalkması amaçlanmıştır.
Özelleştirme programındaki kuruluşların özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetinin durdurul
ması, kapatılması veya tasfiye edilmesi durumunda bu kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Kanuna tabi
personel ve sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kunıluşlanna nakillerine ilişkin hükümler
tesis edilerek, bu personelin özlük haklanmn idamesi sağlanmış ve böylece belirtilen statüdeki per
sonelin mağduriyetinin önlenmesi amaçlanmıştır.
Bunun yanısıra, özelleştirme kapsamına alman kuruluşlarda ücret karşılığı aktine dayalı ola
rak çalışırken, bu kuruluşlann özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin süreli veya süre
siz olarak kısmen veya tamamen durdunılması, kapatılması veya tasfiye edilmesi durumlannda hiz
met akitlerinin tabi olduklari iş kanunlan ve/veya toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak ka
zanacak şekilde feshedilmesi sonucu işsiz kalacaklara, kanundan ve yürürlükteki toplu iş sözleşme
lerinden doğan tazminatlann dışında "iş Kaybı Tazminatı" ödenmesi ve meslek geliştirme, edin
dirme ve yetiştirme eğitimi gibi hizmetlerin sağlanması öngörülmüş, böylelikle özelleştirme uygulamalan sonucunda doğacak istihdama ilişkin sorunlann çözümünün yanısıra, işkaybı nedeniyle
maruz kalınacak mağduriyetin önlenmesi amacıyla bu personele malî destek sağlanarak kamu
oyunda bu konuya ilişkin olarak oluşan sosyal olumsuzluklann giderilmesi amaçlanmıştır.
Özelleştirme uygulamalannda özelleştirme programındaki kuruluşların anonim şirkete dönüş
türülmeleri halinde şirket sermayesinin tamamının aynî sermaye olarak konulmasına imkân sağla
narak, buna ilislcin düzenlemeler yapılmış ve işlemlerin süratle sonuçlandınlması amacıyla, Türk
Ticaret Kanununun bu konularda hukuksal engel teşkil edebilecek bazı hükümlerinin uygulanma
yacağı öngörülmüştür.
Özelleştirme uygulamalanna açıklık getirilmesi ilkesinden hareketle kuruluşlann özelleştirme
kapsamına alınmalarına ve özelleştirme uygulamalan sonucu nihai devir işlemlerinin onaylanma
sına ilişkin kararlann Resmî Gazetede yayımlanması öngörülerek, özelleştirme uygulamalan hak
kında kamuoyunun doğrudan bilgilendirilmesi imkânı getirilmiştir.
Stratejik konu ve kuruluşlann Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından belirlenmesine ilişkin
düzenleme getirilerek bu çerçevede stratejik önemi haiz kuruluşlann yönetim kurullannca alınacak
bazı kararların geçerliliği için kamu hissesine onay hakkı veren imtiyazlı hisseler ihdasına Kurul
ca karar verilebileceği öngörülmüş ve böylece kuruluşun ülke ekonomisi içindeki konumu ve stra
tejik öneminin gerektirdiği durumlarda kamu yarannın korunmasından hareketle gerekli önlemle
rin alınması amaçlanmıştır.
Kamu iktisadî Teşebbüslerindeki istihdam fazlalığı nedeniyle, personel kadrolarının azaltıla
rak bu kuruluşlann daha verimli bir hale getirilmesi için, isteğe bağlı emekliliğe ilişkin düzenleme
ler yapılmış ve 657 sayılı Kanuna tabi personel ile sözleşmeli personel için isteğe bağlı emeklilik
uygulaması getirilerek, tabi oldukları mevzuat uyarınca hizmet süreleri itibariyle emeklilik hakkı
nı kazananlann isteği halinde emekliye aynlması ve bu personele emeklilik ikramiyelerine ilave
ten bu ikramiyenin % 20'si oranında ek bir ödeme yapılmasına ilişkin hükümler getirilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Özelleştirme uygulamalarına hız kazandırılarak, bu uygulamalara ilişkin işlemlerin süratle ta
mamlanmasını teminen özelleştirme kapsamındaki kuruluşların mülkiyetinde bulunan taşınmazla
rın ifraz ve tevhidi ile ilgili gerekli düzenlemelerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yü
rütüleceğine ilişkin hükümler getirilmiş ve bu hüküm ile madde kapsamındaki taşınmazların ifraz
ve tevhidi İmar Kanununda belirtilen usuller dışında tutulmuştur.
Bu Kanun ile "kamu hizmeti"nin tanımı yapılmış ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesinin
ancak hizmetin gördürülmesinin özelleştirilmesi şeklinde olabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu
çerçevede genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hiz
met üretim birimleri ve varlıkları ile kamu hizmeti gören ve tekel niteliğindeki mal ve hizmet üre
ten kamu iktisadî kuruluşları ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimlerinin
mülkiyetin devri dışındaki yöntemlerle özelleştirilmelerinin bu Kanuna göre yapılacağı, bu kuru
luşların faaliyetlerinin imtiyaz sayılarak bunların özelleştirilmesinin imtiyaz sözleşmeleri ve şart
laşmaları ile yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bunların gördükleri kamu hizmetiyle ilgili mal
ve hizmet üretim birimlerinin mülkiyetin devri suretiyle özelleştirmelerinin ise, çıkarılacak ayrı ka
nunlarla yapılabileceği öngörülmüştür. Ancak, genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı dö
ner sermayeli kuruluşların ve kamu iktisadî,kuruluşlarının gördükleri kamu hizmeti ile doğrudan
ilgili olmayan varlıklarının mülkiyetin devri suretiyle özelleştirilmesi bu Kanun hükümleri çerçe
vesinde gerçekleştirilebilecektir.
.
'
Ayrıca özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmeleri zorunlu
luğu kaldırılmış ve böylece malî, idarî, hukukî ve teknik yapısı itibariyle anonim şirket haline dö
nüştürülmeden özelleştirilebilir nitelikte bulunan kuruluşların mevcut durumları ile özelleştirilebilmelerine imkân sağlanması amaçlanmıştır.
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışan personele ödenen Sosyal Yardım Zamlarının,
bu kuruluşlardaki kamu payının % 15'in altına düşmesi veya tasfiyesi veya tüzel kişilikleri sona
erecek biçimde kapatılması halinde bu tarihten önce Sosyal Yardım Zammına hak kazanan perso
nelden Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenecek Sosyal Yardım Zamlarının Özelleştirme Fo
nundan karşılanmasına ilişkin yeni düzenleme getirilerek, bu yeni düzenleme ile Sosyal Sigortalar
Kurumunun üstündeki malî yükün azaltılması amaçlanmıştır.
Petrol Kanunda yer alan bazı hükümler değiştirilerek, sermayesinin yansından fazlası doğru
dan doğruya veya dolayısıyla Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının iktisap ettikleri ruh
satlar için getirilen sınırlamalar ile Petrol Kanununda belirtilen şartlar çerçevesinde belge verilme
sine ilişkin sınırlamalar kaldırılarak özel hukuk tüzel kişilerinin sözkonusu belgeleri alması kolay
laştırılmıştır. Böylece gerek yabancı yatırımcıların ülkemize gelişlerini kolaylaştırmak ve gerekse
bu kişilerin ülkemize yapacakları yatırım miktarını artırarak ülke ekonomisinin canlanmasına kat
kıda bulunmak ve özelleştirmeden beklenen faydayı sağlamak amaçlanmıştır. Yine Petrol Kanunun
transferlere ilişkin hükümleri gereğince, yabancı şirketlerin sermayelerini yurtdışına transferleri sı
rasında, sermayenin ithal tarihi ile transfer tarihi arasındaki kur farkları nedeniyle oluşan ve Hazi
ne üzerinde büyük malî külfet yaratan, dolayısıyla Özelleştirmeden beklenen faydayı bertaraf eden
uygulamanın kaldırılması amaçlanmıştır.
Belediye ve il özel idarelerine ait ticarî amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına bakılmaksızın hertürlü iştiraklerindeki paylarının bu Kanunda yeralan usul ve esaslar çerçevesinde ve yetkili organ
larınca alınacak kararlar doğrultusunda özelleştirilebileceğine ilişkin hükümler getirilerek, sözko
nusu kuruluşların özelleştirilmesi teşvik edilmiş ve bunların rekabete dayalı piyasa ekonomisi ko
şullarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri ye verimliliklerini artırabilmeleri amaçlan
mıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Bu Kanun hükümleri uyarınca yapılacak olan özelleştirme uygulamalarında, rekabeti engel
leyici, bozucu, kısıtlayıcı uygulamaların ve oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin
önlenmesi için tedbirler alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmış ve rekabetin korunması
amacıyla sınırlayıcı hükümler getirilmiştir.
Özelleştirme programındaki kuruluşlardan Sermaye Piyasaları Kanunu kapsamına giren ve
hisseleri Borsa'da işlem gören kuruluşların yönetim, denetim kurulu üyeleri ve diğer personeli ile
özelleştirme idaresi Başkanlığı personelinin, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri kötüye kul
lanarak haksız kazanç elde etmelerinin önlenmesi ve özelleştirme ilkelerinin en önemlilerinden bi
ri olan özelleştirme uygulamalarına aleniyetin sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılmış ve mad
dede sayılan kişilerin anılan kuruluşlarla ilgili olarak menkul kıymet alıp satmaları yasaklanmıştır.
Bu Kanunla yapılan düzenlemeler ile, Devletin ekonomiden çekilerek aslî görevlerini yeterli
ölçüde yerine getirebilmesini ve sağlıklı rekabet koşullarında serbest piyasa ekonomisinin gelişti
rilmesini teminen, bu Kanunda belirtilen kuruluşların özelleştirilmesinde uygulanacak esas ve usul
lerin yeniden tespiti ile karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak uygulamalara hız ve ve
rimlilik kazandıracak yeni hükümler tesisi yoluna gidilmiş, böylece özelleştirme uygulamaları sı
rasında doğan hukukî aksaklıkların giderilmesi, mevcut ve doğabilecek engellerin azamî ölçüde or
tadan kaldırılması ve bu konudaki hukukî alt yapının oluşturulması sağlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. - Daha önce yürürlükte bulunan mevzuatta sadece kamu iktisadî teşebbüslerinin
özelleştirilmesine ilişkin hükümler yer almakta iken, bu Kanunla yapılan düzenleme sonucu Dev
letin diğer mal ve hizmet üretim birimlerinin de özelleştirme kapsamına alınmasıyla, özelleştirme
uygulamalarının sınırlan genişletilmiş ve bu suretle Devletin ekonomik alandaki rolünün azalülması amaçlanmıştır.
Bu maddenin (A) bendinde sayılan kuruluşlar, gördükleri hizmetler ve yapısal bakımdan aynı
nitelikte bulunduğundan, bu kuruluşların bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde özelleştiril
mesi uygun görülmüştür. Kamu iktisadî teşebbüslerinden kamu iktisadî kuruluşlarının ve genel ve
katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların gördükleri hizmetlerin özel
likleri ve bu kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin koşulların farklılıkları da dikkate alınarak, bun
ların mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının mülkiyet devrinin, durumlarına ve yapısal
özelliklerine uygun esas ve usulleri de içeren ayrı kanunlarla yapılması gerekli görülmüştür.
Bu amacı gerçekleştirmek üzere, maddenin (B) bendinde Kanunun kapsamı belirlenmiş ve bu
Kanun ile yapılan düzenlemeler temel konu başlıkları ile belirtilmiştir.
Madde 2. - Bu maddede, özelleştirmeden beklenen faydamn sağlanabilmesi için, özelleştirme
uygulamalarında gözönünde bulundurulması öngörülen ilkeler düzenlenmiştir. Buna göre; özelleş
tirme uygulamaları sonucu doğabilecek istihdam azalması nedeniyle ortaya çıkabilecek mağduri
yetlerin giderilebilmesi amacıyla iş kaybı tazminatı verilmesi, kuruluşların özelliklerine göre özel
leştirme yöntemlerinin belirlenmesi, özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin genel
bütçe harcama ve yatırımlarında kullanılması, oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin
önlenmesi, mülkiyetin yaygınlığı ve nitelikli ortak grubunun temini, kamu bankalarının faaliyetle
rinin ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlann ortadan kaldınlması ve devletin malî yükünün
azaltılması bakımından kamu bankalannın da öncelikle özelleştirilecek kuruluşlar arasında yer al
ması, özelleştirme programında bulunan stratejik önemi haiz kuruluşlarda devletin sahip olacağı
imtiyazlı hisselerin oluşturulması, Anayasa hükümleri dikkate alınarak tabii kaynakların mülkiye
tinin değil belirli bir süre için sadece işletilmesi hakkının özelleştirilmesi, kamuoyunun doğru
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bilgilendirilmesi için özelleştirme uygulamalarının aleniyet içerisinde yapılması, millî güvenlik ve
kamu yararının gerektirdiği haller hariç özelleştirme uygulamalarında kamu kurum ve kuruluşları
ile mahallî idarelere satış ve devir yapılmaması ilkeleri tespit edilmiştir. Böylece özelleştirme uy
gulamalarının, tespit edilen ilkeler çerçevesinde ve istikrarlı, güvenli ve kamuoyu desteği sağlana
rak yürütülmesi amaçlanmıştır.
Madde 3. - Bu maddede, Özelleştirme Yüksek Kurulunun oluşumu ve bu Kurulun görevleri
ile yetkileri düzenlenmiş, böylece özelleştirme uygulamalarının, tek karar organı tarafından bir bü
tünlük içinde yürütülmesi amaçlanmıştır.
Madde 4. - Özelleştirme uygulamalarını yürütmek üzere Başbakana bağlı kamu tüzel kişiliği
ni haiz, özel bütçeli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve bu İdarenin görev ve yetkileri be
lirlenerek özelleştirme uygulamalarına ilişkin özgün düzenlemelerle hız ve verimliliğin artırılması
ve uygulamadan doğan sorunların çözülmesi amaçlanmıştır.
Madde 5. - Mevcut yasal düzenlemenin gereği olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ana hiz
met, danışma ve yardımcı hizmet birimleri oluşturularak yeni kurulan İdarenin teşkilat yapısı be
lirlenmiştir.
Madde 6. - Özelleştirme İdaresinin, Kanunla düzenlenen görev ve yetkileri ile bunların önem
ve özellikleri dikkate alınarak her kademedeki personelin statüsü, istihdam usul ve esasları ile per
sonelin özlük haklan belirlenmiştir.
Madde 7. - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bu kanunla belirlenen görevlerinin nitelikleri
de dikkate alınarak bu uygulamaları yürütecek personelin özel bilgi ve ihtisasa sahip olmasının ge
rekliliğinden hareketle, özelleştirme uzman yardımcılığı ve özelleştirme uzmanlığı ihdas edilmiş,
bu kadrolara atanma şartlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Madde 8. - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevlerinin gerektirdiği tüm giderler dikkate alı
narak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçesinin Özelleştirme Fonunun % 5'ini aşmayacak şekil
de bu Fondan ayrılacağına ilişkin düzenleme yapılmış ve bu bütçenin itâ amirinin Özelleştirme İda
resi Başkanı olduğu öngörülmüştür.
Madde 9. - Özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği harcamaların karşılanabilmesi için özel
leştirme gelirlerinin ve buna bağlı sair gelirlerin toplanacağı Özelleştirme Fonu kurulmuş ve Fonun
kaynakları belirlenerek bunların T.C. Ziraat Bankasında açılacak bir hesapta toplanması öngörül
müş, böylece bu Kanunla yapılan düzenlemelerin gerektirdiği harcamaların tek bir kaynaktan kul
lanımı sağlanmıştır.
Madde 10. - Özelleştirme Fonunda toplanan paraların kullanım alanları belirlenmiş ve bu har
camalardan hangilerinin öncelikle karşılanacağına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Aynca Fon
bakiyelerinin nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslann yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüş
tür!
Madde 1 1 . - Özelleştirme uygulamalan sonucu elde edilecek gelirlerin Devlet geliri niteliğine
sayılması da gözönünde bulundurularak Özelleştirme Fonunun ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
bütçesinin Sayıştay tarafından denetlenmesi öngörülmüştür.
Ayrıca özelleştirme programına alınan kuruluşların faaliyetlerinin nitelikleri dolayısıyla bu
kuruluşların sermayelerindeki kamu payı % 50 nin altına düşünceye kadar bunların 2.4.1987 tarih
li ve 3346 sayılı Kanun ile 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Yüksek
Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesine ilişkin hüküm getirilmiş, böylece bu kuruluşlann
Anayasanın 165 inci maddesi gereğince TBMM'ce denetlenmesi sağlanmıştır.
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Madde 12. - Özelleştirme uygulamalan sırasında uygulanmayacak kanun hükümleri belirlen
miş ve böylece uygulamalarda kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
Madde 13. - Stratejik konu ve kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerindeki imtiyazlı hisse
lerin miktarlarının belirlenmesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu yetkili kılınmış ve tekelleşmenin
önlenmesi de dahil ekonomi ve güvenlikle ilgili olarak millî yararın korunmasından hareketle uy
gulamaların sonuçlarının sağlıklı bir şekilde ve özelleştirme uygulamalarında tek karar organı olan
Kurulun yetkisi ve kontrolünde gerekli önlemlerin alınması amaçlanmıştır.
Ayrıca Türk Hava Yollan A.O., T.C. Ziraaat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş., T.M.O. Alkoloid Müessesesi ve Türkiye Petrolleri A.O.'nun sermayelerinin % 49 undan fazlasının özelleşti
rilmesine karar verilmesi halinde bu kuruluşlann gördükleri hizmetin özelliği ve önemi de dikkate
alınarak bu kuruluşlarda imtiyazlı hisselerin oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir.
Madde 14. - Özelleştirme uygulamalan çerçevesinde yabancılara gayrimenkul satışı ve devri
nin mütekabiliyet esasları gözönünde bulundunılarak yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesin
de gerçekleştirilebileceği öngörülmüş ve bu konuda yürürlükte bulunan Köy Kanunu, Tapu Kanu
nu ve ilgili diğer mevzuatın geçerliliği korumuş ve böylece yabancılara yapılacak gayrimenkul sa
tışı ile ilgili hükümlere açıklık getirilmiştir.
Madde 15. - Kamu hizmeti tanımı yapılarak bu çerçevede kamu hizmeti gören kunıluşlann
mülkiyet devri suretiyle özelleştirilmesine ilişkin konuların ayn kanunlarla düzenlenmesi kaydıy
la; genel Ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet bi
rimleri ile varlıklannm, aynca kamu hizmeti gören ve tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri üreten
kamu iktisadî kuruluşları ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinin, iş
letme haklarının verilmesi veya kiralanması ve mülkiyetin devri dışındaki diğer yöntemlerle özel
leştirilmelerinin bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacağı öngörülmüştür.
Bu kuruluşların mal ve hizmet üretim faaliyetlerinden hangilerinin imtiyaz sayılacağı belirlen
miş ve imtiyaz sayılan faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak anlaşma ve sözleşmenin imtiyaz şartlaş
ma ve sözleşmeleri niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Ayrıca mülkiyetin devri dışındaki özelleştirme
yöntemlerinden kullanma hakkının devri süresi 49 yıl ile sınırlandırılmıştır.
Ayrıca 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde belirtilen kamu iktisadî kuruluşla
rının gördükleri hizmet ve faaliyetlerinin nitelikleri de dikkate alınarak bunlardan iktisadî devlet te
şekkülü statüsünde dönüştürülecek olanlan belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
Madde 16. - Özelleştirme uygulamalan sonucu oluşabilecek tekelci yapının menfi etkilerinin
giderilmesi için gerekli ekonomik, hukukî, malî ve cezaî tedbirlerin alınması ilke olarak benimsen
miştir. Bu nedenle de, yapılacak özelleştirme uygulamalan ile, bu kaynaklann etkin kullanımı ra
kip malların fiyatlarının düşmesi, pazarda daha büyük paya sahip olmak isteyen teşebbüslerin ürün-'
lerinin kalitelerinin arttırılması ve yeni teknolojilerin üretimde kullanılması sağlanarak rekabetin
olumsuz etkileri ile ülke sımrlannda özelleştirme uygulamalan sonucu oluşabilecek tekelci yapının
engellenmesi amaçlanmış, gerekli tedbirlerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından alınması ve bu
çerçevede Bakanlık'ca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu'nca onaylanacak yönetmeliklerle bu ko
nulara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi öngörülmüştür.
Madde 17. - Daha önce yürürlükte bulunan 3291 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta sade
ce kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştirilmesine ilişkin hükümler yer almakta iken, bu Kanunla
yapılan düzenlemelerle, Devletin diğer mal ve hizmet üretim birimlerinin de özelleştirme
programına alınması imkânı getirilmiş, böylece1 özelleştirme uygulamalarının sınırı genişletilerek
Devletin ekonomik alandaki rolünün azaltılması amaçlanmıştır.
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Ayrıca özelleştirme uygulamalarında hız ve verimlilik sağlamak ve özelleştirmenin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulmasını ve kuruluşların ekonomiye süratle kazandırılmalarını temin etmek için ön
çelikle mevcut durumları itibariyle özelleştirilebilir nitelikte olmayan kuruluşların malî ve hukukî
yönden yeniden yapılandırılması hususunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı görevli ve yetkili
kılınmıştır. Bu kuruluşlann yeniden yapılandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar bağlı olduktan
bakanlık veya kurumla ilgilerinin ve önceki statülerinin aynen devam edeceği hüküm altına alın
mak suretiyle, kuruluşların özelleştirme programına alınmalarından önceki aşamada mevcut idarî
ve hukukî yapılarının korunması amaçlanmıştır.
Özelleştirilmek üzere İdareye devredilen kuruluşların özel hukuk hükümlerine tabi olduklan
ve bunlara 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile kendi kuruluş kanunlannın uy
gulanacağı öngörülmek suretiyle, uygulamalarda bütünlük sağlanması amacıyla kuruluşlann bu
Kanun ile yapılan genel düzenlemelere tabi olmaları ve bu kuruluşların özelleştirme programına
alınmalarından sonra tek tip bir statü içinde bulunmalan sağlanmıştır.
Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlann malî ve hukukî yönden yeniden yapılandırma har
camalarının Özelleştirme Fonundan karşılanacağı gözönünde tutularak bu harcamaların diğer har
camalardan bağımsız olarak izlenebilmesi için ayrı bir hesapta toplanması öngörülmüştür.
Özelleştirme programındaki kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde planlann ürettikleri
ve/veya sattıkları mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifeleri bu kuruluşların yönetim kurullarınca, diğer
lerinde ise yetkili organlarınca belirleneceği öngörülerek bu kuruluşlann özelleştirilmelerine kadar
kuruluş amaç ve faaliyetleri çerçevesinde piyasa koşullarına uyum sağlayabilmeleri amaçlanmıştır.
Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarına ve özelleştirme uygulamaları sonucu nihai
devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin kararların Resmî Gazetede yayımlanması ve böylece ka
muoyunun özelleştirme uygulamaları hakkında doğrudan bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Madde 18. - Yasalarla getirilen ekonomik ve sosyal zorunlulukların dikkate alınması ve özel
leştirme uygulamalarının açıklık kazandırılması amacıyla; bu madde ile uygulamalarda izlenecek
özelleştirme yöntemleri ayrı ayrı belirlenmiştir.
Ayrıca özelleştirme programına alınan kuruluşların satış değerlerinin belirlenmesi sırasında ta
kip edilecek yollar ile ihale yöntemleri de .saptanarak, satış konusu kuruluşların değerlemelerinin
daha etkin ve sağlıklı bir şekilde belirlenmesi ve kamu mallarının gerçek değerleri üzerinden özel
leştirilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.
Bu maddede belirtilen değerleme metotlarından;
İndirgenmiş nakid akımları : İlerideki yıllarda şirket faaliyetleri sonucu ortaya çıkacak nakit
akımlarının bugüne indirgenmiş değeridir.
Temettü verimi : Bir sonraki yıl ödenecek, hisse başına temettü değerinin temettü verimi
oranına bölünmesi ile elde edilen değerdir.
Defter değeri : Şirketin defter değeri netleştirilmiş özkaynak değeridir. Şirket varlıklarının def
ter değeri, varlıkların netleştirilmiş muhasebe değeridir.
Net aktif değeri: Tüm yükümlülüklerin ödenmesinden sonra aktiflerin elden çıkarılmasıyla el
de edilecek nakit değeridir.
Amortize edilmiş yenileme değeri: Yeniden kurma değerinde yer alan varlık kalemlerinin şir
ket varlıklarının yaşları ve kullanma ömürleri dikkate alınarak amortize edilmesiyle bulunan değer
dir.
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Tasfiye değeri : Şirket varlıklarının tasfiye değeri varlıklarının bütün olarak veya parça parça
elden çıkarılması sonucu elde edilecek nakit değerdir. Şirketin tümünün tasfiye değeri, net aktif de
ğer metoduna benzer olarak tüm aktiflerin elden çıkarılması sonucu elde edilecek gelir ile tüm yü
kümlülüklerin ödenmesi sonucu elde kalacak net nakit değeridir.
Fiyat/kazanç oram değeri : Fiyat/Kazanç oranı bir Şirket hissesinin piyasada oluşan fiyatının
hisse başına elde edilen net kâr miktarına (veya şirket piyasa kapitalizasyon değerinin şirketin ver
gi sonrası,net kârına) oranıdır. Değerleme yapılacak şirket için, şirketin kendi oram ve/veya benzer
şirketlerin oranlarının ortalaması ile şirket hisselerinin nominal değeri çarpılarak şirket değerine
ulaşılır.
Piyasada kapitalizasyon değeri: Şirketin ve/veya benzer şirketlerin piyasa koşullarına göre be
lirlenecek ortalama birfiyat/kazançoranı ve nominal hisse değerinin çarpılması sonucu elde edilen
değerdir.
Piyasa değeri / defter değeri: Piyasa değeri / defter değeri oram, bir şirketin hisselerinin piya
sa değerinin şirketin hisse başına düşen defter değerine oranıdır. Değerleme yapılacak şirket için,
şirketin kendi oranı ve/veya benzer şirketlerin oranlarının ortalaması ile şirket hisselerinin nominal
değeri çarpılarak şirket değerine ulaşılır.
Ekspertiz değeri : Şirket varlıklarının, ilgili uzmanlar tarafından varlıkların yaşlan, kapasite
leri, teknolojileri, benzer varlıkların piyasa değerleri gibi faktörler gözönüne alınarak belirlenen de
ğeridir.
Fiyat / nakit akımı oram : Bir şirketin değerini belirlerken başka şirketlerin verilerinden yararlanılabilen bir metoddur. Fiyat / nakit akımı oranı, bir şirketin piyasada oluşan hissefiyatınınşir
ketin hisse başına düşen nakit akımına oranıdır. Karşılaştırma yapılacak olan şirketlerin verileriyle
bir veya birkaç oran belirlenir ve değerlemesi yapılacak şirketin nakit akımıyla çarpılacak bir de
ğere veya bir değer aralığına ulaşılır.
Madde 19. - Bu maddede, özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirkete dö
nüştürülmesine gerek görülenlerin sermaye artırımlarında getirilecek ayni sermayenin değerlendi
rilmesinde, ana sözleşmenin onaylanmasında yetkilerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verilme
si ve özelleştirme programındaki kuruluşların sermayelerine ayni sermaye konulmasına ilişkin iş
lemler ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Bankalar Kanunu ve Sermaye Pi
yasası Kanununun bazı maddelerinin uygulanmayacağına ilişkin hükümler düzenlenerek uygula
malarda doğabilecek zaman kaybının ve muhtemel hukukî engellerin önlenmesi amaçlanmıştır.
Özelleştirme uygulamalarında karşılaşılafi ve hukukî engel teşkil etmesi dolayısıyla uy
gulamaları geciktiren, özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşların kullanımındaki mülkiyeti
Hazineye ait taşınmazlarla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapılmış ve taşınmazların bunları kul
lanan kuruluşlara devredilmesi imkânı getirilmiştir. Böylece bu taşınmazların ilgili kuruluş ile bir
likte özelleştirilebilmesine imkân sağlanarak özelleştirme uygulamaları sonunda yapılacak devir iş
lemleri nedeniyle oluşabilecek caydırıcı düşüncelerin ve hukukî engellerin ortadan kaldırılması
amaçlanmıştır.
Özelleştirme programındaki kuruluşlardan anonim şirket olanların kamu payı % 50'nin altına
düşünceye, diğerlerinde devir tarihine kadar, bu kuruluşlara ait taşınmazların ifraz ve tevhidine iliş
kin düzenlemelerin idare tarafından yapılarak bu konularda İmar Kanunun 15 ve 16 ncı maddele
rinin uygulanamayacağı öngörülmüş, bununla özelleştirme uygulamalanna sürat kazandınlması
amaçlanmıştır.
Madde 20. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olanlann
veya anonim şirket statüsüne dönüştürülenlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması, anonim
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Şİrketlerin aktiflerinin bir kısmının başka şirkete devri ya da yeni bir anonim şirket haline dönüştü
rülmesine veya yeni bir anonim şirket halinde birleşmelerine İdarece karar verilmesi ve bu işlem
lerle ilgili olarak Türk Ticaret Kanununun bazı hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenerek özel
leştirme uygulamalarında kolaylık sağlanmıştır.
Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarından önceki her türlü hak ve mameleki ile
borçlarının programa alındıktan ve özelleştirildikten sonra da aynen devam edeceği düzenlenerek,
bu kuruluşların malî ve hukukî sorumluluklarının devamlılığı sağlanmıştır.
Özelleştirme uygulamalarına sürat kazandırılması ve kolaylık sağlanması amacıyla, programa
alınan kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmelerinde ve anonim şirkete dönüştürülenlerin prog
ramda bulundukları süre içinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanun
lardaki şirket kuruluşuna ilişkin şartların aranmayacağına ilişkin hükümler getirilmiştir.
Madde 21. - Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda ücret karşılığı bir hizmet aktine da
yalı olarak çalışırken, bu kuruluşların özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin süreli ve
ya süresiz olarak kısmen veya tamamen durdurulması, kapatılmasıvcya tasfiye edilmesi durumla
rında hizmet akitlerinin tabi oldukları iş kanunları ve/veya toplu iş sözleşmeleri gereğince tazmi
nata hak kazanacak şekilde feshedilmesi sonucu işsiz kalacaklara, kanundan ve yürürlükteki toplu
iş sözleşmelerinden doğan tazminatların.dışında "İş Kaybı Tazminatı" ödenmesi, yeni bir iş bulma
ve meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi gibi hizmetlerin sağlanması öngörülmüş, bu
tazminatların karşılanabilmesi için özelleştirme gelirlerinin % 15'inin ayrılması suretiyle özelleş
tirme uygulamaları sonucunda doğacak istihdama ilişkin sorunların çözümünün yanısıra, iş kaybı
nedeniyle maruz kalınacak mağduriyetin ve bu konuda kamuoyunda oluşan sosyal olumsuzlukla
rın giderilmesi amaçlanmıştır.
Madde 22. - Bu maddede yapılan düzenleme ile özelleştirme programına alınan kuruluşlarda
çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personelin, bu kuruluş
ların sermayelerindeki kamu payının özelleştirme uygulamaları sonucu % 50'nin altına düşmesi ya
da anonim şirkete dönüştürülmeyenlerin satılması veya devredilmesi yahut özelleştirme progra
mındaki kuruluşların küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi
sonucu istihdam yapısının değişmesi hallerinde bu personelin diğer kurum ve kuruluşlara nakille
rine ilişkin hükümler tesis edilerek özlük haklarının idamesi sağlanmış ve belirtilen statüdeki per
sonelin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmıştır.
Madde 23. - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların, özelleştirme uygulamaları sonucu bun
lardaki kamu payının % 15'in altına düşmesinden, bunların tasfiyesinden veya tüzel kişilikleri so
na erecek şekilde kapatılmasından önce sosyal yardım zammına hak kazanmış olan personele
17.7.1994 tarihli ve 506 sayılı Kanunun Ek 24 üncü maddesi gereğince ödenen sosyal yardım zam
larının, ödemenin yapılmasını müteakip Sosyal Sigortalar Kurumunun yazılı talebi üzerine İdare
tarafından Özelleştirme Fonundan karşılanmak üzere en çok iki ay içinde adi geçen Kuruma
ödeneceği öngörülerek Sosyal Sigortalar Kurumunun özelleştirme uygumajarına bağlı olarak
oluşacak malî yükünün önemli ölçüde giderilmesi amaçlanmıştır.
Madde 24. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışmakta olan 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi personel ile bu kuruluşlarda çalışmakta olan sözleşmeli personelden; ta
bi oldukları mevzuat gereği hizmet süresi itibariyle emeklilik hakkını kazananlara, bu hakkı kazan
dıkları tarihten itibaren iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde, emeklilik ikramiyelerinin
% 20 (yüzdeyirmi) fazlasıyla ödenmesi ve emeklilik ikramiyesine ilave olarak ödenecek % 20
(Yüzdeyirmi) tutarındaki miktarın, ödemeyi müteakip T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün
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talebi üzerine Özelleştirme Fonundan karşılanacağından düzenlenmesi suretiyle bu kuruluşların is
tihdam yapısındaki ihtiyaç fazlalığının teşvik yoluyla giderilmesi amaçlanmıştır.
Madde 25. - Bu maddede özelleştirme kapsamındaki kuruluşta çalışırken başka kurum ve ku
ruluşlara nakledilecek personel için gerekli olan kadro ihdası sağlanarak yapılacak atama ve nakil
lerin gerçekleştirilmesine imkân sağlanmıştır.
Madde 26. - Belediye ve il özel idarelerine ait ticarî kuruluşlar ile pay oranlarına bakılmaksı
zın her türlü iştiraklerindeki paylarının bu Kanunda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ve yetki
li organlarınca alınacak kararlar doğrultusunda özelleştirilebileceğine ilişkin hükümler düzenlene
rek, sözkonusu kuruluşların Özelleştirilmesi teşvik edilmiş ve bunlann rekabete dayalı piyasa eko
nomisi koşullanna uygun olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve verimliliklerini artürabilmelcri
amaçlanmıştır.
Madde 27. Özelleştirme uygulamalannda kolaylık temin etmek amacıyla, bu uygulamaların
(sözleşmeler dahil) her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğuna ilişkin düzenleme yapılarak
özelleştirmeye ilginin ve talebin artınlması amaçlanmıştır.
Madde 28. - Bu Kanunla kurulan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının münhasıran özelleştirme
işlemlerini yürütmekle görevlendirilmiş olması nedeniyle evvelce Kamu Ortaklığı İdaresi tarafın
dan özelleştirme uygulamalan ile birlikte yürütülen Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimine ilişkin
görevlerin Hazine ve Dış Ticaret Müasteşarlığı tarafından yürütülmesi öngörülmüştür.
Madde 29. - Bu maddede Kamu Ortaklığı Fonunun kuruluş amaçlarına uygun olarak kulla
nım alanlan belirlenmiş ve fon bakiyelerinin kısmen veya tamamen nemalandırılmasına ilişkin usul
ve esaslar düzenlenmiştir.
Madde 30. - Daha önce Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun görevleri arasında yeralan ve Ka
mu Ortaklığı Fonunun kullanımına ilişkin olan hususlarla ilgili karar yetkisinin Yüksek Planlama
Kuruluna verilmesi öngörülerek, bu Kanunla kurulan Özelleştirme Yüksek Kurulunun özelleştirme
uygulamalan dışındaki faaliyetlerinden anndınlması amaçlanmıştır.
Madde 3 1 . - Bu madde ile Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin niteliği ile dikatc alınarak bu Fo
nun denetiminin Sayıştay Başkanlığınca yapılacağı düzenlenmiştir.
Madde 32. - Bu kanunla kurulan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının münhasıran özelleştirme
işlemlerini yürütmekle görevlendirilmiş olması nedeniyle evvelce Kamu Ortaklığı İdaresi adına
açılmış olan Çalışanları Tasarrufa Teşvik Hesabının Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına açıl
ması öngörülmüştür.
Madde 33. - Bu madde ile evvelce Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından özelleştirme uygulama
lan ile birlikte yürütülen Çalışanlan Tasarrufa Teşvik Hesabında toplanan paralann Yüksek Plan
lama Kurulunca belirlenen esaslar dairesinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından nemalandırılması öngörülmüştür.
Madde 34. - 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin üç numaralı ben
dinde yer alan hükümler değiştirilerek kamu iktisadî kuruluşlarının faaliyetleri, gördükleri hizmet
ler ve ekonomik gerekler de dikkate alınarak 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yeralan
Kamu İktisadî Kuruluşu tanımı yeniden düzenlenmiştir.
Madde 35. - Kamu iktisadî teşebbüslerinden kamu iktisadî kuruluşlarının gördükleri hizmet
lerin özellikleri de dikkate alındığında, bunlann mal ve hizmet,üretim birimleri ile varlıklarının
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mülkiyetin devri suretiyle özelleştirilmesinin bunların özelliklerine, durumlarına ve yapılarına uy
gun ayrı kanunlarla yapılması amaçlanmış ve bu doğrultuda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin ekindeki "B KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI (KİK)" başlıklı bölümde yeralan ve özel
leştirme kapsamında bulunan kuruluşlardan bazıları -233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
yeralan Kamu iktisadî Kuruluşu tanımı yeniden düzenlendiğinden- bu bölümden çıkarılarak aynı
kararnamenin sonuna ekli "A İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ (IDT)" bölümüne eklenmiş
ve kamu iktisadî kuruluşları bu maddede sayılan şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Madde 36. - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görevleri de dikkate alınarak bu idarede 657
sayılı Kanunun istisnai memuriyete ilişkin hükümleri gereğince personel istihdamı konusunda dü
zenlemeler yapılmıştır.
Madde 37. - Özelleştirme, programına alınan kuruluşun, özelleştirileceği tarihe kadar daha
sonraki statüsüne intibakını kolaylaştırmak amacıyla özelleştirme programında bulundukları süre
içinde de bunların özel hukuk hükümlerine tabi oldukları öngörülmüştür. Ayrıca özelleştirme uy
gulamaları ve ihale usullerine ilişkin esasların idare tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle tespit
olunacağı hususu düzenlenmek suretiyle, bu kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı
düzenlemelerin yönetmeliklerle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
Madde 38. - Bu maddede özelleştirme konusunda ihtisas kurumu olarak teşkilatlandırılan
Özelleştirme idaresi Başkanlığı personeli ile özelleştirme programındaki kuruluşlardan Sermaye
Piyasası Kanunu kapsamına giren ve hisseleri borsada işlem gören kuruluşlarda görev yapan yöne
tim ve denetim kurulu üyeleri ile diğer personelin, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri kötü
ye kullanarak borsa içinde ve dışında bu Kuruluşlar ile ilgili menkul kıymet alım satımı suretiyle
haksız kazanç elde etmelerini önlemek amacıyla düzenlemeler yapılmış ve bu yasağa aykırı hare
ket edenlere uygulanacak müeyyidelerle ilgili hükümler getirilmiştir.
Madde 39. - Bu madde ije 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa bir madde eklenerek,
özelleştirme programına alınan kurumlara tabi bir greve atananların Emekli Sandığı ile ilgilendiril
melerine ilişkin hüküm tesis edilerek : bu personelin sosyal güvenlik yönünden durumu açığa kavuşturulmuşur.
Madde 40. - Petrol Kanununun 6 ncı maddesi yeniden düzenlenmiş, sermayesinin yarısından
fazlası doğrudan doğruya veya dolayısıyla Devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının iktisap
ettikleri ruhsatlar için getirilen sınırlamalar ile anılan Kanunun 60 inci maddesinde belirtilen şart
lar çerçevesinde belge verilmesine ilişkin sınırlamalar kaldırılarak özel hukuk tüzel kişilerinin söz
konusu belgeleri alması kolaylaştırılmıştır. Böylece gerek yabancı yatırımcıların ülkemize gelişle
rini kolaylaştırmak ve gerekse bu kişilerin ülkemize yapacakları yatırım miktarını artırarak ekono
minin canlanmasına katkıda bulunmak ve özelleştirmeden beklenen faydayı sağlamak amaçlanmış
tır.
Madde 41. - Petrol Kanunun transferler ile ilgili 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, yaban
cı şirketlerin sermayelerini yurtdışına transferleri sırasında, sermayenin ithal tarihi ile transfer tari
hi arasındaki kur farkları nedeniyle oluşan ve Hazine üzerinde büyük malî külfet yaratan, dolayı
sıyla özelleştirmeden beklenen faydayı bertaraf eden uygulamanın kaldmlması amaçlanmıştır.
Madde 42. - Bugüne kadar özelleştirme ile ilgili mevzuat düzenlemeleri dikkate alındığında,
yabancı sermayenin Türkiye'ye yatırım yapmasının önündeki en büyük engellerden birinin
değiştirilen madde hükmünün oluşturduğu gözlenmiştir. Bu noktadan hareketle yabancı sermayeli
yatırımların ülkemize çekilebilmesi ve yabancı yatırımcıların bu konudaki endişelerinin giderilme
si bakımından, sözkonusu bendin yürürlükten kaldmlması mecburiyeti doğmuştur. Türkiye'de
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mevcut sermaye yetersizliği nedeniyle, gerek özelleştirilecek kuruluşların gerekse alt yapı projele
rinin yabancı sermayenin katılımına ihtiyaç göstermesi, yabancı sermayeyi ülkemize çekmede en
gel oluşturan bu hükmün yürürlükten kaldırılmasını gerektirmiştir. Böylece uygulamada yerli şir
ketler lehine doğan bu ayrıcalığın kalkması, 6224 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde ifadesini bu
lan "Yerli ve yabancı sermayenin müsavi muamele görmesi" hükmünün fiiliyata geçirilmesini sağ
lamış ve 6224 sayılı Kanunun içerisinde mevcut tutarsızlık da giderilmiştir. Bu bendin yürürlükten
kaldırılması, aynı zamanda Yap-îşlet-Devret modeli çerçevesinde yürütülmükte olan projeler ile
özelleştirme uygulamaları arasındaki paralelliği de tesis edecektir.
Ayrıca 3291 sayılı Kanunun 14 ve 17 nci maddesinin belirtilen fıkraları doğrultusunda bu Ka
nunda aynı yönde düzenlemelerin yapılmış olması ve 3291 sayılı Kanunun bahsi geçen madde ve
fıkralarının dışında özelleştirmeye ilişkin maddelerinin de iptal edilmiş olması nedeniyle 3291 sa
yılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası ile 17 nci maddesinin birinci fıkrası
nın yürürlükten kaldırılması gerekmiştir.
Geçici Madde 1. - Bu madde ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan Özelleş
tirme İdaresi Başkanlığı görevlerinin yerine getirebilmesi için gerekli kadrolar ihdas edilmiş ve
kadrolar bu Kanun Hükmünde KararnameHin ekindeki cetvellerde belirtilmiştir.
Geçici Madde 2. - Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait iken bu İdarenin Anayasa Mahke
mesince iptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
na dönüştürülmesi sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığına intikal eden bütün personel ile her tür
lü taşıt, menkul, gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşların bu Kanunla yeniden
kurulan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmesi ve devredilen personel ile ilgili özlük hak
lan, malî haklar ve bu personelin statüsü düzenlenmiştir.
Geçici Madde 3. - Bu Kanunla Özelleştirme İdaresi Başkanlığında özelleştirme uzmahğı ve
özelleştirme uzman yardımcılığı kadroları ihdas edildiğinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun; 36 nci maddesinin, ortak hükümler bölümünün A-11 numaralı bendine "Başbakanlık Uz
man Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özelleştirme Uzman Yardımcıları", "Başba
kanlık Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özelleştirme Uzmanlığına" ibareleri, aynı
kanuna ekli I sayılı ek gösterge cetvelinde (l/g) bölümüne "Başbakanlık Uzmanları" ibaresinden
sonra gelmek üzere "Özelleştirme Uzmanları" ibaresi, "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesi
nin (A) Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (i) bendine "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden son
ra gelmek üzere "Özelleştirme Uzmanı" ibarelerinin eklenmesi gerekmiştir.
Geçici Madde 4. - Bu madde ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen personelin özel
leştirme uzmanlığı ve uzman yardımcılığı sınavlarına katılabilmelerine ilişkin esas ve usuller
düzenlenmiştir.
Geçici Madde 5. - Özelleştirme uygulamalarına süreklilik kazandırabilmek amacıyla Özelleş
tirme Yüksek Kurulunca aksine karar verilmedikçe, Yüksek Planlama Kurulu ve Kamu Ortaklığı
Yüksek Kurulu tarafından daha önce alınmış olan kararlardan bu Kanun hükümlerine aykırı ol
mayanların uygulanmasına devam olunacağı hükmü getirilmiştir.
Geçici Madde 6. - İdareye verilen görev ve hizmetlerde sürekliliğin sağlanması amacıyla bu
Kanunla. getirilen İdare birimleri oluşuncaya kadar mevcut birimlerce görevlerin ifası ile oluş
turulacak birimlerin görevlerinin İdare Başkanı tarafından belirlenmesi ve teşkilat ve kadroların iki
ay içerisinde bu Kanuna uygun hale getirileceği öngörülmüştür.
Geçici Madde 7. - Bu Kanun ile Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ve çalışanları tasarrufa
teşvik hesabında biriken paraları nemalandırılması görevleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına
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devredildiğinden bunlarla ilgili belge ve kayıtların 1.1.1995 tarihi itibariyle Özelleştirme idaresi
Başkanlığınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredileceği ve bu devrin bir protokolle tes
piti öngörülmüştür.
Geçici Madde 8. - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1994 yılına ilişkin idarî faaliyetlerini
yürütülebilmesi için gerekli harcamaların; hizmette sürekliliğin sağlanması amacıyla, Kamu Ortak
lığı idaresi Başkanlığının 1994 yılı bütçesinden karşılanacağı öngörülmüştür.
Geçici Madde 9. - Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanları ile ilgili olarak bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar Kamu Ortaklığı idaresi tarafından yükümlenilmiş olan borçların Özel
leştirme Fonundan karşılanacağı ve bu Fon'da yeterli miktar bulunmaması halinde; ödemelerin Ka
mu Ortaklığı Fonundan karşılanacağı öngörülmüştür. Böylece Özelleştirme Fonunun nakit imkân
ları çerçevesinde önceki altyapı projelerinin finansmanına katkıda bulunması sağlanmış olacaktır.
Geçici Madde 10. - Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalış
makta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ku
rumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde geçen hizmet sü
relerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği öngörülmüş ve
fark olarak ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmek suretiyle bu
personelin özlük haklarının korunması amaçlanmıştır.
Geçici Madde 11. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte çalışmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli per
sonelden emeklilik hakkını kazanmış olanların da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde 24 üncü madde hükmünde yararlanacakları öngörül
müştür.
Geçici Madde 12. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat
gereğince özellcştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olan kuruluşların bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme programına alınmış ve İdareye devredilmiş sayılacağı ön
görülmek suretiyle esasen özelleştirilmelerine karar verilmiş olan kuruluşlar için yeniden karar ve
rilmesine gerek olmaksızın statülerinin devamlılığının sağlanması amaçlanmıştır.
Geçici Madde 13. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, özelleştirme idaresi Başkan
lığı veya Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı olarak evvelce yürürlükte bulunan mevzuat hükümle
rine göre yapılan işlemlerle, iptal edilen 531 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci madde
si gereğince ilgili kuruluşlarca yapılan personel nakil ve atama işlemlerinin ve 546 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname gereğince yapılan intibak ve fark tazminatı ödenmesi işlemlerinin geçerli
olması ve bu suretle kamu hizmetlerinin devamlılığı ilkesinin gereği yerine getirilmiş ve madde de
öngörülen personelin özlük haklarının korunması amaçlanmıştır.
Geçici Madde 14. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olan kuruluş
larda Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen statüde çalışan personelden anılan maddedeki şartlara
uygun olarak iş akitleri feshedilmiş olanlara da, bu Kanunun 21 inci maddesi ile düzenlenen mes
lek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetlerinden yararlanmalarına imkân sağlanması
amaçlanmıştır.
Madde 43. - Yürürlük maddesidir.
Madde 44. - Yürütme maddesidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 720)

-

15 -

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No.: 1/773,2/1196
Karar No.: 73

21.10.1994

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Milletve
kili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan tarafından hazırlanarak 12.10.1994 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 13.10.1994 tarihinde
Komisyonumuza havale edilen "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Komisyonumu
zun 18.10.1994 günlü gündemine alınmış ancak görüşmelere başlanmadan önce 18.10.1994 tari
hinde Komisyonumuza havale edilen "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı"mn teklif
ile aynı mahiyette olduğu görüldüğünden verilen bir önergenin kabulü üzerine gündeme alınması
ve teklif ile birlikte müzakerelerinin yapılması kararlaştmlmıştır. Bu suretle Komisyonumuzun
18.10.1994 tarihinde yaptığı 4 üncü birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakam Aykon Doğan'ın
Başkanlığında Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katıl
malarıyla teklif ve tasarı birlikte incelenip görüşülmüştür.
Bilindiği gibi, Devletin iktisadî faaliyetlerinin en aza indirilmesi ve Kamu İktisadî Teşekkül
lerinin devlet bütçesi üzerindeki finansman yükünün hafifletilmesine ilişkin özelleştirme uygula
malarına yönelik ilk hukukî düzenlemelere; 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki
ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 84/8495 sayılı Kamu Ortaklığı Fonu
Yönetmeliği ve 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesine
ilişkin Kanun ile başlanılmıştır.
Ancak, yapılan düzenlemeler ile dağınık bir yapı arzeden özelleştirme mevzuatından istenilen
çözüm elde edilememiştir. Özelleştirme uygulamalarının sonucuna bağlı sosyal, ekonomik ve hu
kukî sorunların çözümüne yönelik olarak yeni bir düzenleme yapılması suretiyle uygulamalara hız
ve verimlilik kazandırmanın yanısıra, özelleştirme konusunda kamuoyu desteğinin de sağlanması
kaçınılmaz olmuştur.
Bütün bu nedenlerle; konunun önem ve ivediliği de gözönüne alınarak Bakanlar Kuruluna Ka
nun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren 5.5.1994 tarihli ve 3987 sayılı Yetki Kanunu çı
karılmış ve bu yetkiye dayanılarak 530, 531, 532,533 ve 546 sayılı Kanun hükmünde kararname
ler yürürlüğe konularak özelleştirme uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Ancak,
sözkonusu Yetki Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkardan Kanun hükmünde kararnameler Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Bu durumda; özelleştirme uygulamalarına ilişkin olarak yeni
düzenlemelerin ivedilikle yapılarak özelleştirmenin hukukî alt yapısının oluşturulması zarureti hâ
sıl olmuştur.
Bu amaçla hazırlanan tasarı ve teklif gerekçeleri incelendiğinde; Devletin ekonomiden çekile
rek aslî görevlerini yeterli ölçüde yerine getirebilmesini ve sağlıklı rekabet koşullarında, serbest pi
yasa ekonomisinin geliştirilmesini teminen, özelleştirme sırasında uygulanacak usul ve esasların
yeniden tesbiti ile karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak uygulamalara hız ve verimlilik
kazandıracak yeni hükümlerin tesis edilmesinin ve bu1 hususta ihtiyaç duyulabilecek hukukî alt ya
pının oluşturulmasının amaçladığı anlaşılmaktadır.
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- Daha önce yürürlükte bulunan mevzuatta sadece kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleştiril
mesine ilişkin hükümler yer almakta iken, bu kez Devletin diğer mal ve hizmet üretim birimlerinin
de özelleştirme kapsamına alınması, özelleştirme uygulamalarının sınırlarının genişletilmesi ve bu
suretle Devletin ekonomik alandaki rolünün azaltılması,
- Özelleştirme uygulamalarının tek karar organı tarafından bir bütünlük içinde yürütülmesi
amacıyla Özelleştirme Yüksek Kurulunun oluşturulması,
- Özelleştirme uygulamaları sonucu doğabilecek istihdam azalması nedeniyle ortaya çıkabile
cek mağduriyetlerin giderilebilmesi amacıyla, iş kaybı tazminatı verilmesi,
- Kuruluşların özelliklerine göre özelleştirme yöntemlerinin belirlenmesi, özelleştirme uygu
lamalarından elde edilecek gelirlerin genel bütçe ve yatırımlarında kullanılmaması,
- Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi,
- Mülkiyetin yaygınlaştırılması ve nitelikli ortak grubunun temin edilmesi,
- Kamu bankalarının faaliyetlerinin ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz sonuçların ortadan
kaldırılması ve Devletin malî yükünün azaltılması bakımından, kamu bankalarının da öncelikle
özelleştirilecek kuruluşlar arasında yer alması,
- Özelleştirme programında bulunan stratejik öneme haiz kuruluşlarda, devletin sahip olacağı
imtiyazlı hisselerin oluşturulması,
- Anayasa hükümleri dikkate alınarak, tabiî kaynakların mülkiyetinin değil, belirli bir süre
için, sadece işletilmesi hakkının özelleştirilmesi,
- Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için özelleştirme uygulamalarının aleniyet içersinde
yapılması,
- Millî güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği haller hariç özelleştirme uygulamalarında ka
mu kurum ve kuruluşları ile mahallî idarelere satış ve devir yapılmaması,
şeklinde belirtilmiştir.
Ayrıca tasarının, yeni bir yapılanma getirmesi, belirli ölçülerde yetki devrini içermesi ve geç
mişteki tecrübeler de göz önüne alınarak öncelikle Anayasa Komisyonunda görüşülmesinin öneril
mesi üzerine, İçtüzüğün 39 uncu maddesi gereğince komisyonların, kendilerine havale edilen tasa
rı veya tekliflerin ilk önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını tetkik etmekle yü
kümlü oldukları, bu nedenle tasarının Anayasa Komisyonunda görüşülmesinin istenmesine gerek
bulunmadığı şeklindeki görüşmeleri takiben öneri benimsenmemiş ve reddedilmiştir.
Bu görüşmelerden sonra;
- Ülke çıkarları için en kısa zamanda sonuçlandırılması gereken özelleştirme uygulamaları
nın, yeni teşkilatlar kurularak gerçekleştirilmesinin gereksiz zaman kaybına sebep olacağı, aynca
teşkilatların çok geniş kadrolara yayıldığı, - Özelleştirmenin ne kadar sürede tamamlanacağının belirtilmesi gerektiği,
- Ülke gerçeklerine uygun, özellikle sermayeyi tabana yayacak, gerçek bir özelleştirme uy
gulamasına ihtiyaç duyulduğu, ancak; tasarının bu ihtiyaca cevap verecek kapasitede olmadığı,
- Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Başbakamn başkanlığında dört bakandan oluşmasının, bu
konuda alınacak kararlara tamamen siyasî bir nitelik kazandıracağı, kamu mallarının özelleştiril-
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nınması,
- Özelleştirme Yüksek Kurulunun; yurtiçinden veya yurt dışından özelleştirme fonunun kul
lanım alanlannda yararlanmak üzere borç almasına ve bu amaçla devlet garantili ve garantisiz iç
ve dış tahviller ile gerekli görülen hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli evra
kın düzenlenmesine ilişkin kararların; özelleştirme işlemi için ülkemize yeni borç kapısı açılması
na yol açacağı, bu nedenle Özelleştirme Yüksek Kurulunun Borç Almaya ilişkin Kararlarının Ba
kanlar Kurulunun Onayına Sunulması gerektiği,
- Özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşlarda çalışan personelden, özelleştirme uygulama
ları sonucu işsiz kalabilecek olanların, mağdur edilmemesini sağlayacak iş kaybı tazminatı öden
mesi, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme hizmetlerinin verilmesi gibi pasif tedbirler yerine
çalışmaya ve çalıştırmaya teşvik edici aktif politikaların geliştirilmesinin işsizlik sorununun çözü
müne önemli katkılar sağlayacağı,
Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben, Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;
- Günümüzde globalleşen dünyada ülkelerin rekabeti açısından geçmişte uygulanan modelle
rin terkedilerek özel sektörün itici gücüne dayalı kalkınma modellerinin benimsendiği, bu nedenle
ülkemizde de iktisadî kalkınmamızın öncülüğünü yapan kamu iktisadî teşebbüslerinin artık özel
sektöre devredilmesi zamanının geldiği,
- Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarındaki gerekçelere uygun bir tasan hazırlandığı,
dile getirilmiştir.
Bu açıklamalardan sonra teklif ve tasarı ile gerekçeleri Komisyonumuzca da benimsenerek ta
sarı metni esas alınmak suretiyle maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının
- 1 inci maddesi aynen,
- 2 nci maddesi; kamu bankalarının süratle özelleştirilmesini teminen (f) fıkrasının yeniden
düzenlenmesi ve (i) bendinden sonra gelen "ilkeleri gözönünde bulundurulur" ibaresinin "ilkeleri
esas alınır" şeklinde değiştirilmesi suretiyle,
- 3 üncü maddesi; (a) bendinde yer alan "yeniden yapılandırma" ifadesinin "özelleştirmeye
hazırlık" şeklinde değiştirilmesi ve (e) ve (j) bentlerinin metinden çıkarılması suretiyle,
- 4 üncü maddesi; 1 inci fıkrasına, idarenin geçici bir teşkilat olup özelleştirme süreci sona
erdiğinde elemanlarının ihtisaslarına göre ilgili kuruluşlara nakledileceğine ilişkin bir hükmün ila
ve edilmesi, (d) bendindeki "sevk ve idaresi" ibaresinin çıkarılması (g) bendine "özelleştirme ile il
gili" ibaresinin ilave edilmesi ve (h) bendindeki "idarî, hukukî ve teknik" ibaresinin "idarî ve hu
kukî" olarak değiştirilmesi, (ı) bendindeki "yeni yatırımlarına" ibaresinin çıkarılması suretiyle,
- 5 inci maddesi; Ekli (1) sayılı liste ile, ihdas edilen kadrolara ilişkin (2) sayılı listenin yeni
den düzenlenmesi, (a) bendinin ana hizmet birimlerini kapsayacak şekilde değiştirilmesi ikinci fık
rasına ise, Merkez ve İstanbul temsilciliği kadrolarının ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilme
sine ilişkin ifadelerin eklenmesi suretiyle,
- 6 ncı maddesi; 2 nci fıkrasında yeralan bazı unvanların değiştirilmesi, 3 üncü ve 5 inci fık
raları ise, istihdam edilecek personelin görevlendirme şekillerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle,
- 7 nci maddesi; metinden çıkarılmak ve 38 inci maddesinin "yasaklar ve cezaî müeyyidele
ri kapsayacak" şekilde 7 nci madde olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle,
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- 10 uncu maddesi; (d) bendinde yer alan "yeniden yapılandırma işlemleri" ibaresinin "özel
leştirmeye hazırlık çalışmaları" şeklinde değiştirilmesi, (e) bendindeki "teknik" ibaresinin çıkarıl
ması ve son fıkrasının kaynak aktarımım önleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle,
- 11 inci maddesi, denetim usul ve esaslarına açıklık getirmek amacıyla 1 inci fıkranın yeni
den düzenlenmesi suretiyle,
- 12, 13 ve 14 üncü maddeleri aynen,
- 15 inci maddesi; 1 inci fıkrasında yer alan kamu hizmetinin tanımına ilişkin ifade ile mad
denin son fıkrasının metinden çıkarılması suretiyle,
- 16 ncı maddesi aynen,
- 17 nci maddesi (A) bendinin (d) fıkrasının alt bendi ile (B) bendinde bulunan "yeniden ya
pılandırma" ifadelerinin "özelleştirmeye hazırlık işlemi" şeklinde değiştirilmesi ve (E) bendinin
madde metninden çıkarılması suretiyle,
- 18 inci maddesi; değer tespiti ve ihalelere ilişkin işlemlerin şeffaflık ilkesi gereği komuoyuna duyurulacağına ilişkin birer fıkranın (B) ve (C) bentlerinin sonuna ilave edilmesi, (B) bendinin
son fıkrasında yer alan "üç üye" ibaresinin "beş üye" şeklinde değiştirilmesi ve aynı fıkraya "De
ğer Tespit Komisyonlan" ifadesinden sonra "veya idare tarafından teklif ve kurulca kabul edilecek
(özel bağımsız ihtisas kurul uslan)" ifadesinin eklenmesi suretiyle,
- 19 uncu maddesi, (A) bendine "Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinin" ifa
desinden sonra gelmek üzere birinci fıkrasındaki "hesap dönemi sonu ibaresi ile" ifadesinin eklen
mesi suretiyle,
- 20 nci maddesi; özelleştirilmesine karar verilen kurul uslan n ihraç edecekleri tahviller ile iç
ve dış borçlanndaki devlet garantisinin devamına ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlann mal
ve hizmet satın alımlanna ilişkin satınalma bedellerinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca ga
ranti edilmesine dair hükümlerin yer aldığı, (D) bendinin ilave edilmesi suretiyle,
- 21 inci maddesi; özelleştirme uygulamaları sonucu işini kaybedenlerin mağduriyetlerinin
önlenmesini teminen ödenen "iş kaybı tazminatının yanı sıra bu kişilere yeni malî ve sosyal imkân
lar tanınması amacıyla, 1 inci ve 3 üncü fıkraların yeniden düzenlenmesi ve maddenin sonuna ye
ni bir fıkra eklenmesi suretiyle,
- 22 nci maddesi, 1 inci fıkrasına "sözleşmeli personel" ibaresinden sonra "(kapsam dışı per
sonel dahil)" ibaresinin, 3 üncü fıkrasının sonuna ise "bu fıkrada geçen süreler askerlik görevini
yapmakta olanlar için terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlar" ibaresinin eklenmesi sure
tiyle,
- 23 üncü maddesi aynen,
- 24 üncü maddesi; % 20 ibarelerinin % 30 olarak değiştirilmesi ve bu imkândan sadece T.C.
Emekli Sandığı iştirakçilerinin yararlanacağının hükme bağlanması suretiyle,
- 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 inci maddeler aynen,
- 36 ncı maddesi; "Daire Başkanı" ibaresini müteakip "Proje Grup Başkanı" ibaresinin eklen
mesi suretiyle,
- 37 nci maddesi aynen,
- 38 inci maddesi metinden çıkarılmak suretiyle,
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-19- 39 uncu maddesi, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışan T.C. Emekli Sandığına ta
bi personelin, bu kuruluşların anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmemesine bakılmaksızın,
T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilerinin devamını sağlayarak, hak kaybını önleyecek şekilde yeniden
düzenlenmek suretiyle ve 38 inci madde olarak,
- 40,41 ve 42 nci maddeler 39,40 ve 41 inci maddeler olarak aynen,
- Geçici 1 inci madde aynen,
- Geçici 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan, "Kadrosuz Sözleşmeli Personel" ibare
sinin "Kadrosuz Sözleşmeli Personelin sözleşmelerinden doğan haklan aynen devam eder. Bunlar
dan memuriyete geçirilenlerin" şeklinde değiştirilmesi ve fıkranın son cümlesinin metinden çıka
rılması suretiyle,
- Geçici 3 üncü maddesi; Eximbank dışındaki kamu bankalarının özelleştirme işlemlerinin,
bu kanunun yürürlüğe girmesini müteakip iki yıl içinde tamamlanması şeklinde yeniden düzenlen
mek suretiyle,
kabul edilmiştir.
- Geçici 4 üncü maddesi metinden çıkartılmıştır.
- Geçici 5 inci maddesi Geçici 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir
- Geçici 6 nci maddesinin 2 nci ve 3 üncü cümleleri metinden çıkarılmış ve madde Geçici 5
inci madde olarak kabul edilmiştir.
- Geçici 7 ve 8 inci maddeler Geçici 6 ve 7 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir
- Geçici 9 uncu maddesi; Kamu Ortaklığı Fonu tarafından yükümlenilmiş olan borçların ön
celikle Kamu Ortaklığı Fonu tarafından ödenmesini esas alacak şekilde düzenlenmek suretiyle ve
Geçici 8 inci madde olarak kabul edilmiştir.
- Geçici 10 uncu maddesi, Geçici 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
- Geçici 11 inci maddesi; T.C. Emekli Sandığı İştirakçilerine yönelik olduğundan maddeye
açıklık getirilmiş ve madde Geçici 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir.
- Geçici 12 nci maddesi; Özelleştirme Yüksek Kurulunun, Kamu Ortaklığı İdaresine devre
dilen kuruluşlardan hangilerini 3 ay içerisinde özelleştirme programına alınacağına ilişkin hükmün
ilave edilmesi suretiyle Geçici 11 inci madde olarak kabul edilmiştir.
- Geçici 13 ve 14 üncü maddeler Geçici 12 ve 13 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiş
tir.
- Yüksek Planlama Kurulunun 3.6.1994 tarih ve 94/17 sayılı Kararıyla TBMM Başkanlığına
devri kararlaştırılan Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası ile Yıldız Çini Porselen Sanayi İşlet
mesinde istihdam edilen personelin TBMM kadrolarına atanmalarının sağlanması ile bu persone
lin sözleşmeli personel veya işçi statüsünde geçen hizmetlerinin değerlendirilmesi, halen aldıkları
ücretlerin atandıkları kadroda alacakları aylıktan yüksek olması halinde aradaki fark kapanıncaya
kadar tazminat ödenmesini sağlamak amacıyla getirilen bir hüküm metne yeni Geçici 14 üncü mad
de olarak ilave edilmiştir.
- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 43 ve 44 üncü maddeler ise 42 ve 43 üncü maddeler olarak
aynen kabul edilmiştir.
Ayrıca, görüşmelerin bitimine yakın Anayasa Komisyonunun, tasarının içtüzüğün 35 inci
maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince kendilerine havale edilmesini isteyen 20.10.1994 tarih ve 143
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sayılı Karan, Komisyonumuza intikal etmiştir. Raporumuzun başlangıcında da yer verildiği üzere
Komisyonumuzda bu konu etraflı şekilde görüşülmüş ve karara bağlanmış bulunmaktadır. Diğer
taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tasanmn havalesi ile ilgili görüşü de Komis
yonumuz karan doğrultusundadır. Bütün bu müzakereler dikkate alınarak görüşmelere devam edil
mesi ve hazırlanacak raporun Genel Kurula şevki kararlaştınlmıştır.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yüksek başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
İlyas Aktaş
Samsun

Başkanvekili
Yılmaz Ovalı
Bursa
(Bu rapor sözcüsü)

Kâtip
Hayri Doğan
Antalya

Üye
Veli Andaç Durak
Adana

Üye
Gaffar Yakın
Afyon

Üye
Cemalettin Gürbüz
Amasya
Muhalefet Şerhim eklidir.

Üye
Bilal Güngör
Ankara

Üye
M. Nedim Budak
Ankara

Üye
Süleyman Hatinoğlu
Artvin
Üye
Bahattin Şeker
Bilecik

Üye
Melih Babuççuoğlu
Balıkesir
Üye
Edip Saf der Gaydalı
Bitlis

Üye
Zeki Ergezen
Bitlis
Muhalefet şerhim eklidir

Üye
Necmi Hoşver
Bolu

Üye
Nevfel Şahin
Çanakkale

Üye
A. Adnan Türkoğlu
Çorum

Üye
Muharrem Şemsek
Çorum

Üye'
Mehmet Gözlükaya
Denizli

Üye
İbrahim Yaşar Dedelek
Eskişehir

Üye
İsmail Köse
Erzurum

Üye
Gürhan Çelebican
İstanbul

Üye
Selçuk Maruftu
İstanbul

Üye
Mehmet Alp
Kars
Çekinserim

Üye
Osman Develioğlu
Kayseri
îmzada bulunamadı
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Alaettin Kurt
Kocaeli

Üye
Mehmet Ali Yavuz
Konya

Üye
Mustafa Ünaldı
Konya
Muhalifim, M.Ş. eklidir.
Üye
Yahya Uslu
Manisa
Üye
Hasan Peker
Tekirdağ

Üye
Münir Doğan Ölmeztoprak
Malatya
Üye
NevşatÖzer
Muğla
Üye
Koray Aydın
Trabzon
Üye
Ural Köklü
Uşak
Muhalefet şerhim eklidir
MUHALEFET ŞERHİ

Serbest Piyasanın verimliliğine inanan ve özelleştirme'den yana olan bir grubun mensupları
olarak özelleştirme tasarısına aşağıdaki hususlardan dolayı muhalifiz.
1. Tasan önce Anayasa Komisyonunda görüşülmeli idi,
2. Özelleştirme, 70 yıllık millî bir birikim ve millet varlığının yağmalanması veya bazılarına
özellikle yabancı sermayaye peşkeş çekilmesi tarzında gerçekleşmemelidir. Devamlı bir gelir olma
yan bir kereye mahsus bir değer ortaya konuşu olarak gerçekleşmesi gereken özelleştirme, faiz öde
mesi, taksit ödemesi, maaş ödenmesi veya Bütçe Açığı kapatma vasıtası olarak değerlendirilmeme
si, aksine Yeni Sanayi ve Teknolojilerin geliştirilmesi, perişan edilmiş hizmet sektörlerinin gelişti
rilmesi, ülke üzerinde çağa yakışmayan manzaralann kapaülması, üniversitelerimizin gecekondu
görünümünden kurtanlması amaçlanna yönlendirilmelidir. Yasada bunu göremediğimizden,
3. Alıcı olanlann hedefleri değerlendirilmelidir. Bir takım spekülatif anlayış ve davranışlara
fırsat verilmemelidir. Bunu sağlayacak önergelerimiz reddedildiğinden,
4. Anayasa'nın Sosyal Devlet ilkesi açıkça ihlal edildiğinden,
5. Kuruluşİann içinde çalışanlar ile çevrede yaşıyanlara öncelik tanınmadığından,
6. Stratejik tesislerin bir oldu bitti içerisinde belirlenmesinin yanlış olduğundan ve bu konuda
verdiğimiz önerge reddedildiğinden,
7. Stratejik Tesislerin özellikle yabancılardan korunması gerektiğinden,
8. Antitröst ve Antitekel yasalaşmalan gerçekleştirilmeden bazı özelleşmeler tekelleşme ola
rak gerçekleşeceğinden,
9. Değer Tespit Komisyonunun mafia benzeri etkinliklerden korunması gerektiğinden (bu ko
nuda bir önergemizin kabulü mutluluk vericidir)
10. Sayıştay Denetimine tam yetki verilmediğinden,
11. Gelir sağlayacak bir işlem olan özelleştirme olayında Borçlanma ve Tahvil Çıkarma hay
ra yorumlayamadığımızdan,
12. Özelleştirme Kumlu ve Özelleştirme İdaresinin kuruluş şekillerine katılmadığımızdan
muhalefetimizi bildirir muhalefet şerhidir.
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı
Zeki Ergezen
Konya Milletvekili
Bitlis Milletvekili
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Teklifle birleştirilerek Komisyonda görüşmeye sunulan yasa tasarısı hazırlanma aşamasında
Koalisyonu oluşturan iki partinin yetkili kurullarıyla Bakanlar Kurulunca da karşılıklı incelemeye
alınmış ve üzerinde mutabakat sağlanmış iken, Komisyonda incelemeye başlanmadan bu aşamalar
gözardı edilerek Hükümet dışında bir parti ile yeniden uzlaşma arayışına girilmesini, bu arada va
rılmış mutabakatlar yok sayan girişimleri doğru bulmadım.
özelleştirme gibi Hükümetin çok önemsediği ve üzerinde titizlikle durduğu bir konuda Hükü
meti oluşturan partilerin hükümet kanatlarıyla, parti gruplarının önemsenmediği gibi bir görüntü
nün yasanın uygulamasında, yasalaştırılmasında ve uygun sonuç alınmasında olumsuzluk yaratabi
leceği düşünülmelidir.
Eğer gerekli görüldü ise Anamuhalefet Partisi ile uzlaşılan kısımlarda SHP'nin de katkısının
ve onayının alınması uygun olurdu.
44 asıl ve 14 geçici maddeden ibaret olan tasarıya uzlaşmaya rağmen 47 değişiklik önergesi
ilavesini ortaya çıkmış metnin hükümet tasarısı olma özelliğini kaybettirdiğini düşünüyorum.
Yasada yalnızca özelleştirmenin ele alınarak KİT'lerin yeniden yapılandırma ve rehabilitesinin gözardı edilmesini DPT'nin 1994 yılı programındaki hedeflerine Hükümet Protokolünün "KİT
reformu programı yaygın ve hızlı özelleştirme programı ile birlikte yürürlüğe konulacaktır" vaat
lerine uygun bulmamaktayım. Bunu Hükümet Protokolünün delinmesi olarak değerlendirmekte
yim. Özelleştirme programının da bu haliyle sağlıklı sonuçlandırılmasını mümkün görmüyorum.
Tasanda kamu bankalarının hemen tamamım (Eximbank hariç) öncelikle ve çok çabuk olarak
özelleştirilmesine dair hükümleri bankaların özelliğine uygun bulmuyorum. İller Bankasi özelliği
gereği dışında tutulmak zorunda olmalıdır. Ziraat Bankası ve Halk Bankası kuruluş amaçlanna ve
hedeflerine uygun konuma getirilmeli iken özelleştirilmesi tercih edilerek faaliyet alanlannda aynı
aciliyette doğacak boşluğun doldurulamayacağı görülememiştir.
Bankalar oligopolcü bir yapıya sahiptir. Tümünün özelleştirilmesi ve buna kısa bir süre öngö
rülmesi yasanın 2 nci maddesinin (d) fıkrasıyla çelişki arzetmektedir. Oluşabilecek tekelci bir ya
pının olumsuz etkilerinin önlenmesini temin edecek bir düzenleme henüz yürürlükte bulunmadığı
gibi yasa metninde de bunu önleyecek bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hususlar gözönüne alındı
ğında süre getirilmesi meselenin içeriği ile çelişmektedir. Aynı zamanda özelleştirme örgütlenme
si ve altyapısının henüz yetersiz oluşu da gözönüne alınmalıdır. Bu nedenle teşkilat ve kadrolann
iki ay içinde bu kanuna uygun hale getirilmesi beklentisini de gerçekçi bulmuyorum.
Önergelerle taşandaki yeniden yapılandırma ile ilişkili tüm maddelerin değiştirilmiş olmasını;
ve
3 üncü maddenin (e) ve (j) bentlerinin metinden çıkanlması,
4 üncü maddenin (g), (h) ve (ı) bentlerindeki değişikliği,
6 ncı maddedeki özelleştirme idarelerinde çalıştırılacak personellerin temininde tasanda belir
lenen kurumlann değiştirilmesini,
15 inci maddenin birinci fıkrasında tasanda mevcut bulunan kamu hizmeti tanımının metinden
çıkanlmasını,
Tasarının 17 nci maddesinin gerekçesinde belirtilmiş bulunan hususlann önergelerle inkar
edilmiş olmasını, çalışanlar aleyhine gördüğümden 39 ve geçici 2 nci madde ile ilgili değişiklikle
ri,' ' •
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-23Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanı ile ilgili geçici 9 uncu maddenin önegreyle düzenlen
miş yeni şeklini (altyapı yatırımlarının finansmanı özelleştirmeden sağlanacak gelirler öngörülerek
planlanmıştır. Bu yasa ile artık bu gelirler Özelleştirme Fonuna aktarılacağından altyapı projeleri
nin finansmanının aksaması ve Kamu Ortaklığı Fonunun diğer faaliyetlerinin kesintiye uğramadan
yürütülebilmesi için maddenin tasarıdaki haliyle kalmasını uygun bulduğumdan),
Özelleştirmenin kendi özelliği gereği sUrelendirilmesinin işlem tekrarlarına ve aksamalara ne
den olabileceğini düşünmeden geçici 12 nci maddenin önegre ile düzenlenmiş şeklini,
Değer Tespit Komisyonu karar verme yetkisi olan bir organdır. Komisyon gerekli görüldüğün
de bağımsız ihtisas kuruluşlarının elemanlarından yararlanabilir. 18 inci maddenin (B) fıkrasında
buna aykırı bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu tür kuruluşlar ve elemanları karar almada uzman
lıklarından yardımcı unsur olarak yararlanılarak değerlendirilmelidir. Değişiklik önergesiyle bu ku
ruluşlara isti sari organ özelliklerini yitirerek karar organı hüviyeti kazandırılmasını,
Uygun bulmadığımızı belirten işbu muhalefet şerhimizi arz ederiz.
Saygılarımızla.
Ural Köklü
Uşak Milletvekili
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞÎ METİN
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Amaç ve Kapsam
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı;
A) Bu maddede belirtilen ve Kanunun uygulanmasında "kuruluş" adı ile anılacak olan;
a) İktisadî devlet teşekküllerinin, bunlann müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri
ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının,
b) Kamu iktisadî teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya ya
nsından fazlası devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticarî amaçlı kuruluşlardaki ka
mu paylan ile bu kuruluşlara ait müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklannın, iştiraklerindeki kamu paylannın,
c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylan ile Hazineye ait paylann,
d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların ve kamu ik
tisadî teşebbüslerinden kamu iktisadî kuruluşlarının gördükleri kamu hizmetleri ile doğrudan doğ
ruya ilgili olmayan varlıklannın ve iştiraklerindeki paylannın,
e) Belediye ve il özel idarelerine ait ticarî amaçlı kuruluşlar ile pay oranlanna bakılmaksızın
her türlü iştiraklerindeki paylannın,
f) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlann, mal ve hizmet
üretim birimleri ve varlıklan (baraj, gölet» otoyol, yataklı tedavi kurumlan, limanlar ve benzeri di
ğer mal ve hizmet üretim birimleri) ile bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen ka
mu iktisadî kuruluşlanmn temel kuruluş amaçlanna uygun mal ve hizmet üretim birimlerinin işle
tilmesi haklanmn,
ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için özelleştirmelerine iliş
kin esaslan düzenlemektir.
B) Bu Kanun yukanda belirtilen amaca yönelik olarak;
a) "Özelleştirme Yüksek Kumlu"nun ve "Özelleştirme İdaresi BaşkanlığY'nın kurulmasına,
görev ve yetkilerinin belirlenmesine,
b) "özelleştirme Fonu"nun ve "Kamu Ortaklığı Fonu"nun kurulmasına ve bu fonlann kaynak
lan ile kullanım alanlarının belirlenmesine,
c) "özelleştirme uygulamalan"na,
d) "Çalışanlann Tasarruflannı Teşvik Hesabı"nda toplanan paralann nemalandınlmasına,
e) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda hizmet akdine dayalı olarak çalışan personel
den özelleştirme uygulamaları solhucu işsiz kalabilecek olanlara malî ve sosyal haklar sağlanması
na,
z f) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan kamu personelinin özlük ve sosyal haklanna,
ilişkin hükümleri kapsar.
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Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Amaç ve Kapsam
MADDE 1. -Tasannm 1 inci maddesi 1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
İlkeler
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Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet
üretim birimleri ve varlıklannın (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri
diğer mal ve hizmet üretim birimleri) işletme haklarının verilmesi veya kiralanması ile kamu ikti
sadî teşebbüsleri arasında yer alan ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanmış bu
lunan "kamu iktisadî kuruluşları"nın ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimle
ri ve varlıklannın, mülkiyetin devri dışında kalan yöntemler ile özelleştirilmesi bu Kanun hüküm
lerine tabidir. Ancak, bu kuruluşlann mülkiyetinin devrine ilişkin hususlar, kuruluşlann gördükle
ri kamu hizmetinin esaslanna ve özelliklerine göre ayrı kanunlarla düzenlenir.
İlkeler
MADDE 2. - Özelleştirme uygulamalannda;
a) Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak mevcut kanunlarda ve/veya toplu iş sözleş
melerinde öngörülen tazminatlara ek olarak "îş Kaybı Tazminatı"mn verilmesi,
b) Kuruluşlann özelliklerin ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin
belirlenmesi,
c) Özelleştirme uygulamalanndan elde edilecek gelirlerin genel bütçe harcama ve yatmmlannda kullanılmaması,
d) Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi,
e) Mülkiyetin yaygınlığının yam sıra, yönetim sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek ortak
gnıbunun temini,
f) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kamu bankalannın da öncelikle özelleştirilecek ku
ruluşlar arasına alınması,
g) Stratejik konularda Devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması,
h) Tabiî kaynaklann, belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle özelleşti
rilmesi,
ı) Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürütülmesi,
i) Özelleştirme uygulamalarında, millî güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar ha
riç, kamu kurum ve kuruluşlan ile mahallî idarelere devir yapılmaması,
ilkeleri göz önünde bulundurulur.

••-'

Yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda öncelikler ile bunlann
tabi olacağı özelleştirme uygulamalanna ilişkin esas ve usuller kuruluşlann nitelikleri ve ülke eko
nomisinin gerektirdiği şartlarda da dikkate alınarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca belirlenir.
Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri
MADDE 3. - Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği bir Devlet Bakanı, özel
leştirmeden sorumlu Devlet Bakam (bu konuda görevlendirilmiş bir Devlet Bakanının olmaması
halinde Başbakanın belirleyeceği diğer bir Devlet Bakanı), Maliye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Ba
kanından oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, üyelerin tamanının ka
tılımı ile toplanır ve kararları oybirliği ile alır. Kurulun sekretcrya hizmetleri Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca yürütülür.
Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir;
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MADDE 2. - Özelleştirme uygulamalarında;
a) Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak mevcut kanunlarda ve/veya toplu iş sözleş
melerinde öngörülen tazminatlara ek olarak "İş Kaybı Tazminatı"nın verilmesi,
b) Kuruluşların özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin
belirlenmesi,
c) Özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin genel bütçe harcama ve yatırımla
rında kullanılmaması,
d) Oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi,
e) Mülkiyetin yaygınlığının yanı sıra, yönetim sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek ortak
grubun temini,
f) Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kamu bankalarının da öncelikle özelleştirilecek ku
ruluşlar arasına alınarak süratle özelleştirilmesinin sağlanması,
g) Stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması,
h) Tabiî kaynakların, belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle özelleşti
rilmesi,
ı) Özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürütülmesi,
i) Özelleştirme uygulamalarında, millî güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar ha
riç, kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idarelere devir yapılmaması,
ilkeleri esas alınır.
Yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda öncelikler ile bunların
tabi olacağı özelleştirme uygulamalarına ilişkin esas ve usuller kuruluşların nitelikleri ve ülke eko
nomisinin gerektirdiği şartlar da dikkate alınarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca belirlenir.
Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri
MADDE 3. - Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği bir Devlet Bakam, özelleş
tirmeden sorumlu Devlet Bakanı (bu konuda görevlendirilmiş bir Devlet Bakanımn olmaması ha
linde Başbakanın belirleyeceği diğer bir Devlet Bakanı), Maliye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Ba
kanından oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu (Kurul) kurulmuştur. Kurul, üyelerin tamamımn ka
tılımı ile toplanır ve kararlan oybirliği ile alır. Kurulun sekreterya hizmetleri Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca yürütülür.
Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
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a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kuruluşların; "Özelleştirme kapsamına" alınmasına,
özelleştirme kapsamına alınanlardan mevcut durumu itibariyle özelleştirilebilir nitelikte olmayan
ların malî ve hukukî yönden "yeniden yapılandırılmasına", yeniden yapılandırma işlemleri tamam
lananların, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, yeniden yapılandırılmasına gerek görülmeyen
lerin ise doğrudan "özelleştirme programına" alınmasına karar vermek,
b) Özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirme kap
samından çıkarılarak eski statülerine iade edilmesine ve/veya özelleştirme programına alınmış ku
ruluşlardan gerekli görülenlerin yeniden yapılandırılmalarına karar vermek,
c) Kuruluşların- satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri aynî hakların tesisi ve
işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin özelleştirme yöntemlerinden
hangisi ile özelleştirileceğini belirlemek,
d) Özelleştirme programına alınan kuruluşların "satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiye
tin gayri aynî hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflarla gerçek ve/veya hukuk
tüzelkişilerine devredilmesi" yöntemleriyle Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından gerçekleşti
rilen nihaî devir işlemlerini onaylamak,
e) Kuruluşların; millî güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlarda kamu kurum ve ku
ruluşları ile mahallî idarelere bedelli veya bedelsiz devrine karar vermek,
f) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçültülmesine, faaliyet
lerinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasına, kapatılmasına veya tasfiyesine karar vermek,
g) Yurt içinden ve/veya yurt dışından Özelleştirme Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak
Üzere borç almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile gerekli görülen
hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek,
h) Gerekli görülen hallerde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri ile bu ku
ruluşlara ait her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli evrakın satın alınmasına ve tekrar satılma
sına karar vermek,
ı) Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresinin gelir gider programlarını görüşerek onaylamak,
i) Özelleştirme İdaresinin yıl içindeki uygulamaları ile gelecek yıl programlarını değerlendire
rek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak,
j) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirilebilir hale getirilmesi amacıyla yapılacak
yeniden yapılandırma işlemlerinin gerektirdiği harcamaların karşılanması için Özelleştirme Fo
nundan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına aktarma yapılmasına karar vermek.
k) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak.
Kurul, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde parasal sınırları ile usul ve esaslarını açıkça
belirlemek kaydıyla bu maddenin (d) ve (h) bentlerinde yazılı konularda Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığına yetki verebilir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri
MADDE 4. - Başbakana bağlı, kamu tüzelkişiliğine sahip ve özel bütçeli Özelleştirme İdare
si Başkanlığı (İdare) kurulmuştur. Başbakan bu Kanunla ilgili yetkilerini görevlendireceği özelleş
tirmeden sorumlu bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.
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a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kuruluşların "özelleştirme kapsamına" alınmasına,
özelleştirme kapsamına alınanlardan mevcut durumu itibarıyla özelleştirilebilir nitelikte olmayan
ların malî ve hukukî açıdan "Özelleştirmeye hazırlanmasına", hazırlık işlemleri tamamlananlann
bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, hazırlık işlemlerine gerek görülmeyenlerin ise doğrudan
"özelleştirme programına" alınmasına karar vermek ve özelleştirme kapsamına alman kuruluşların
özelleştirme işlemlerinin tamamlanması için süre tespit etmek,
b) Özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirme kap
samından çıkarılarak eski statülerine iade edilmesine ve/veya özelleştirme programına alınmış ku
ruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar vermek,
c) Kuruluşların; satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri aynî hakların tesisi ve
işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin özelleştirme yöntemlerinden
hangisi ile özelleştirileceğini belirlemek,
d) Özelleştirme programına alman kuruluşların "satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiye
tin gayri aynî hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukukî tasarruflarla gerçek ve/veya özel
hukuk tüzel kişilerine devredilmesi" yöntemleriyle Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından ger
çekleştirilen nihaî devir işlemlerini onaylamak,
e) Özelleştirme kapsamına alman kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçültülmesine, faaliyet
lerinin süreli veya süresiz olarak durdurulmasına, kapatılmasına veya tasfiyesine karar vermek,
f) Yurt içinden ve/veya yurt dışından Özelleştirme Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak
üzere borç almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile gerekli görülen
hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek,
g) Gerekli görülen hallerde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri ile bu ku
ruluşlara ait her türlü menkul kıymet ve diğer kıymetli evrakın satın alınmasına ve tekrar satılma
sına karar vermek,
h) Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresinin gelir gider programlarını görüşerek onayla
mak,
ı) Özelleştirme İdaresinin yıl içindeki uygulamaları ile gelecek yıl programlarını değerlendire
rek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak,
i) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak.
Kurul, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde parasal sınırları ile usul ve esaslarını açıkça
belirlemek kaydıyla bu maddenin (d) ve (g) bentlerinde yazılı konularda Özelleştirme İdaresi Baş
kanlığına yetki verebilir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri
MADDE 4. - Başbakana bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı (İdare) kurulmuştur. Başbakan bu Kanunla ilgili yetkilerini görevlendireceği özelleştir
meden sorumlu bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. İdare geçici bir teşkilat olup özelleştir
me süreci sona erdiğinde elemanları ihtisaslarına göre ilgili kuruluşlara nakledilirler.
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İdarenin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Kurul kararlarını uygulamak,
b) Kurul tarafından verilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar vermek ve gerekli işlem
leri yürütmek,
c) Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsamına alınmış olan
kuruluşların eski statülerine iade edilmesi veya özelleştirme programındaki kuruluşlardan gerekli
görülenlerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmesi konusunda Kurula teklifte bulunmak,
d) Kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi ile bunların özel
leştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesini, sevk ve idaresini, faaliyetlerinin takip ve ko
ordinasyonunu yürütmek,
e) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olmayanların ano
nim şirket haline dönüştürülüp dönüştUrülmemelerine karar vermek,
f) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olan ve anonim şir
ket haline dönüştürülen kuruluşların sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye, diğer
lerinde ise özelleştirme uygulamaları sonucu devredildikleri tarihe kadar bunların sermaye mikta
rını tespit etmek, kuruluş, birleşme veya bölünmelerinde gerekli düzenlemeleri yapmak, mal var
lıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esaslan tespit etmek, hesaplan ve faaliyetleri ile ilgili her
türlü düzenlemeyi yapmak, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almak,
g) Özelleştirme uygulamalannın gerektirdiği her türlü işlemi yürütmek,
h) Kanunî sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kuruluşlann malî, idarî, hukukî ve teknik yapı
ları ile ilgili olarak düzenlemeler yapmak,
ı) Özelleştirme programındaki kuruluşların; kaynak kullanımlarına, taşınmaz edinmelerine, ki
ralamalarına ve bu taşınmazlar üzerinde sair akitler yoluyla tasarruf etmelerine, yurt içi ve yurt dı
şı borçlanmalarına yeni yatırımlarına, verimliliğin artırılması ilkesi göz önünde bulundurularak ya
pılacak personel alımı ve azaltılmasına, çalışma şartlarına, personelinin yurt dışı geçici görevlendi
rilmelerine ilişkin talepler hakkında karar vermek,
i) Kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı "ve üyelikleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyelikle
ri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan ayrı olarak özelleştirme programına alınan
ve anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdürlükleri ve
yönetim komitelerine, işletme ve işletme birimlerinde bunların müdürlüklerine yapılacak atamalar
ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunmak (bu görevlere ata
nacaklarda 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranır),
j) Kurulca ihracına karar verilen her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın düzenlen
mesine yönelik olarak bunların adedi, değeri ve ilgili diğer hususları tespit etmek,
k) Kuruluşların sermayelerine aynî sermaye konulması hallerinde aynî sermayenin değerlen
dirmesini yapmak veya yaptırmak,
1) Özelleştirme Fonunu idare etmek,
m) Hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler işlem
leri ve malî denetim ile hukukî, teknik, idarî ve malî değerleme işlemlerini yapmak ve/veya bu iş
lerin danışman görevlendirilmesi suretiyle yaptırılmasını temin etmek,
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İdarenin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Kurul kararlarını uygulamak,
b) Kurul tarafından verilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar vermek ve gerekli işlem
leri yürütmek,
c) Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsamına alınmış olan
kuruluşların eski statülerine iade edilmesi veya özelleştirme programındaki kuruluşlardan gerekli
görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar verilmesi konusunda Kurula teklifte bulunmak,
d) Kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi ile bunların özel
leştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesini, faaliyetlerinin takip ve koordinasyonunu yü
rütmek,
e) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olmayanların ano
nim şirket haline dönüştürülüp dönüştürülmemelerine karar vermek,
f) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olan ve anonim şir
ket haline dönüştürülen kuruluşların sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye, diğer
lerinde ise özelleştirme uygulamaları sonucu devredildikleri tarihe kadar bunların sermaye mikta
rını tespit etmek, kuruluş, birleşme veya bölünmelerinde gerekli düzenlemeleri yapmak, mal var
lıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasları tespit etmek, hesapları ve faaliyetleri ile ilgili her
türlü düzenlemeyi yapmak, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almak,
g) Özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği özelleştirme ile ilgili, her türlü işlemi yürütmek,
h) Kanunî sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kuruluşların malî, idarî ve hukukî yapıları ile il
gili olarak düzenlemeler yapmak,
ı) Özelleştirme programındaki kuruluşların; kaynak kullanımlarına, taşınmaz edinmelerine, ki
ralamalarına ve bu taşınmazlar üzerinde sair akitler yoluyla tasarruf etmelerine, yurt içi ve yurt dı
şı borçlanmalarına, verimliliğin artırılması ilkesi gözönünde bulundurularak yapılacak personel alı
mı ve azaltılmasına, çalışma şartlarına, personelinin yurt dışı geçici görevlendirilmelerine ilişkin
talepler hakkında karar vermek,
i) Kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyelikle
ri ve genel müdürlükleri ile ait oldukları kuruluşlardan ayrı olarak özelleştirme programına alınan
ve anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdürlükleri ve
yönetim komitelerine, işletme ve işletme birimlerinde bunların müdürlüklerine yapılacak atamalar
ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunmak (bu görevlere ata
nacaklarda 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı aranır),
j) Kurulca ihracına karar verilen her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın düzenlen
mesine yönelik olarak bunların adedi, değeri ve ilgili diğer hususları tespit etmek,
k) Kuruluşların sermayelerine aynî sermaye konulması hallerinde aynî sermayenin değerlen
dirmesini yapmak veya yaptırmak,
1) Özelleştirme Fonunu idare etmek,
m) Hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler işlem
leri ve malî denetim ile hukukî, teknik, idarî ve malî değerleme işlemlerini yapmak ve/veya bu iş
lerin danışman görevlendirilmesi suretiyle yaptırılmasını temin etmek,
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n) Kuruluşlara, özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hallerde borç vermek, kamu banka
larının uyguladığı en yüksek ticarî faiz oranını aşmamak kaydıyla Özelleştirme Fonundan sağlana
cak finansmana uygulanacak faiz oranlarını ve şartlarını belirlemek,
o) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
idare hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla
' bu maddenin (a), (b), (h), (i) ve (n) bentlerinde yazılı konularda özelleştirme programındaki kuru
luşlara yetki verebilir.
İdare Hizmet Birimleri
MADDE 5. - a) İdarenin ana hizmet birimleri; bu Kanunda belirtilen görevler ile diğer ka
nunlarla verilen görevleri yürütmek için adlan ve görevleri İdare tarafından çıkarılacak teşkilat ve
görev yönetmeliğinde belirtilmek üzere yirmi adet daire başkanlığından oluşur.
b) İdarenin danışma birimleri; Hukuk Müşavirliği, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Da
ire Başkanlığı, Başkanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından oluşur.
c) İdarenin yardımcı birimleri; Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, İdarî ve Malî İşler Daire
Başkanlığı, Savunma Uzmanlığından oluşur.
Başkan ile bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen birimler 27.9.1984 tarihli ve 3046 sa
yılı Kanunda belirtilen görevleri yürütürler. İdare genel hükümler çerçevesinde taşra teşkilatı kur
maya yetkilidir. İdare merkez ve taşra teşkilatı ekli (I) ve (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Personel Rejimi
MADDE 6. - İdare personeli 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu hükümlerine tabidir. Baş
kan ve idarenin her kademedeki yöneticileri sınırlarım açıkça ve yazılı olarak belirlemek şartıyla,
yetkilerinin bir kısmını astlanna devredebilirler. İdare Başkam müşterek kararname ile, Başkan
Yardımcılan Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile, diğer personel ise Başkan tarafından atanır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri ve Daire Başkanlığı kadrolanna atanacaklarda, 4
yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları yanında görevlerini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye
sahip bulunmalan şartı aranır. Başkan ve Başkan Yardımcılan aylık, ek gösterge, zam ve tazminatlan ile statüleri bakımından Başbakanlığa bağlı Müsteşarlıklann Müsteşar ve Müsteşar Yardımcı
lan hakkında uygulanan hükümlere tabidirler.
idarede; Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, I inci Hukuk Müşaviri, Hukuk Mü
şaviri, Daire Başkam, Avukat, Özelleştirme Uzmanı (Şube Müdürü), Özelleştirme Uzmanı, Özel
leştirme Uzman Yardımcısı ve Daire Tabibi kadroları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli per
sonel çalıştırılabilir. Bunlar, istekleri halinde TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.
Genel ve katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklannda çalışanlar
kurumlarının muvafakati ile idarede sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler, idarenin bu konudaki
talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel, kurumundan aylıksız
izinli sayılır, izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük haklan devam ettiği gibi, bu sü
reler kendi kurumlarında çalışıyormuş gibi addedilerek terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve
harhangi bir işleme gerek kalmaksızın süresinde terfileri yapılır. Bu personelin, kurumlanndan ay
lıksız izinli olarak İdarede çalıştıklan müddet karşılığı asıl bağlı olduklan kurumlarına karşı her
hangi bir mecburî hizmet mükellefiyeti doğmaz.
Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esas ve usulleri ile
malî haklan Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
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n) Kuruuşlara, özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hallerde borç vermek, kamu banka
larının uyguladığı en yüksek ticarî faiz oranını aşmamak kaydıyla Özelleştirme Fonundan sağlana
cak finansmana uygulanacak faiz oranlarını ve şartlarını belirlemek,
o) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
idare hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla
bu maddenin (a), (b), (h), (i) ve (n) bentlerinde yazılı konularda özelleştirme programındaki kuru
luşlara yetki verebilir.
İdare Hizmet Birimleri
MADDE 5. - a) idarenin ana hizmet birimleri; Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı, Finans
man ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı, Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire Başkanlığı, istih
dam ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, İhale Hiz
metleri Daire Başkanlığından oluşur.
' b) idarenin danışma birimleri; Hukuk Müşavirliği, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Da
ire Başkanlığı, Başkanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanlığından oluşur.
c) idarenin yardımcı birimleri; Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, idarî ve Malî işler Daire
Başkanlığı, Savunma Uzmanlığından oluşur.
Başkan ile bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen birimler 27.9.1984 tarihli ve 3046 sa
yılı Kanunda belirtilen görevleri yürütürler, idarenin merkez ve istanbul temsilciliği kadroları ekli
(I) ve (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Personel Rejimi
MADDE 6. - idare personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. Baş
kan ve idarenin her kademedeki yöneticileri sınırlarını açıkça ve yazılı olarak belirlemek şartıyla,
yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilirler. İdare Başkanı müşterek kararname ile, Başkan
Yardımcıları Başkanın teklifi ve Başbakanın onayı ile, diğer personelise Başkan tarafından atanır.
Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri ve Daire Başkanlığı kadrolarına atanacaklarda, 4
yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları yanında görevlerini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye
sahip bulunmaları şartı aranır. Başkan ve Başkan Yardımcıları aylık, ek gösterge, zam ve tazminat
ları ile statüleri bakımından Başbakanlığa bağlı müsteşarlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıla
rı hakkında uygulanan hükümlere tabidirler.
idarede; Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, I inci Hukuk Müşaviri, Hukuk Mü
şaviri, Daire Başkanı, Avukat, Uzman (Şube müdürü), Uzman, Uzman Yardımcısı ve Daire Tabi
bi kadroları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırabilir. Bunlar, istekleri halin
de T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.
Genel ve katma bütçeli idarelerde çalışanlar kurumlarının muvafakati ile idarede sözleşmeli
olarak istihdam edilebilirler, idarenin bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle
sonuçlandırılır. Bu personel, kurumundan aylıksız izinli sayılır, izinli oldukları sürece memuriyet
leri ile ilgili özlük haklan devam ettiği gibi, bu süreler kendi kurumlarında çalışıyormuş gibi adde
dilerek terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın süresinde
terfileri yapılır. Bu personelin, kurumlarından aylıksız izinli olarak idarede çalıştıkları müddet kar
şılığı asıl bağlı oldukları kurumlarına karşı herhangi bir mecburî hizmet mükellefiyeti doğmaz.
Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esas ve usulleri ile
malî hakları Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışan personel, ücreti ve özlük haklan kendi ku
ruluşu tarafından karşılanmak kaydıyla İdarenin resen vereceği karar ile bu İdarede görevlendirile
bilir. Bu personel İdarede görevli oldukları süre içinde kendi kuruluşlarında ücretli izinli sayılır.
İdare merkez teşkilatında fiilen çalışan personel ile bu maddeye göre İdarede görevlendirilen
personele 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun değişik 31 inci maddesinde yer alan oran ve
miktarları geçmemek üzere İdarece belirlenen esas ve usuller dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir.
Mahkeme ve icra dairelerince İdare lehine hükmedilip karşı taraftan tahsil olunan vekalet üc
retlerinin dağıtımında 2.2.1929 tarih ve 1389 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kânu
nunun ilgili hükümleri uygulanır.
İdareye ait kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenle
nir.
Özelleştirme Uzman Yardımcılığına Atama
MADDE 7. - Özelleştirme uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır;
a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadî ve İdarî Bilimler ve Mühendislik fakülte
leri veya bunlara denkliği Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya
yüksek okullardan mezun olmak,
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
Özelleştirme uzman yardımcılığına atananlar en az tiç yıl fiilen çalışmak ve her yıl olumlu si
cil almak kaydıyla, açılacak özelleştirme uzmanlığı yeterlik sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sı
navda başarılı olanlar Özelleştirme Uzmanı olarak atanırlar.
Özelleştirme uzman yardımcılığrve uzmanlığı yarışma ve yeterlik sınavlarının yapılma esas
ve usulleri ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

ı-

İdarenin Bütçesi
MADDE 8. -. İdarenin giderleri, Özelleştirme Fonunun % 5 (yüzde beş) ini aşmayacak şekil
de Kurulca belirlenen İdare bütçesinden karşılanır. İdare bütçesinin ita amiri Başkandır.
Özelleştirme Fonu ve Kaynakları
MADDE 9. - Özelleştirme uygulamalan sonucu sağlanan tüm gelirler ile İdareye devredilen
kuruluşlardan elde edilen temettüler ve özelleştirme uygulamalan çerçevesinde ihraç edilecek her
türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın satışından sağlanan gelirler, İdareye devredilen ku
ruluşlara sağlanan finansmandan elde edilen gelirler ve diğer mevzuat ile tahsis edilen kaynaklar
ve sair gelirler, ilgili kuruluşların bütçeleri dışında TC Ziraat Bankasında kurulacak Özelleştirme
Fonunda toplanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Kamu İktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar
da çalışan personelden idarece hizmetine ihtiyaç duyulanlar, ücreti ve özlük hakları kendi kurulu
şu tarafından karşılanmak kaydıyla idarenin re'sen vereceği karar ile bu idarede görevlendirilebi
lir. Bu personel idarede görevli oldukları süre içinde kendi kuruluşlarında ücretli izinli sayılır.
idare merkez teşkilatında fiilen çalışan personel ile bu maddeye göre idarede görevlendirilen
personele 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun değişik 31 inci maddesinde yer alan oran ve
miktarları geçmemek üzere idarece belirlenen esas ve usuller dahilinde fazla çalışma ücreti ödenir.
Mahkeme ve icra dairelerince idare lehine hükmedilip karşı taraftan tahsil olunan vekalet üc
retlerinin dağıtımında 2.2.1929 tarih ve 1389 sayılı Kanun ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun ilgili hükümleri uygulanır.
İdareye ait kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenle
nir.
Yasaklar ve Cezaî Hükümler
MADDE 7. - Özelleştirme programında bulunan kuruluşlardan Sermaye Piyasası Kanununun
kapsamına giren ve hisseleri borsada işlem gören kuruluşların yönetim Kurulu başkan ve üyeleri,
denetçileri ve diğer personeli ile özelleştirme idaresi personeli görevleri dolayısıyla bu kuruluşla
rın hesap ve işlemleri ile işletmelerine ilişkin öğrendikleri henüz kamuya açıklanmamış bilgileri
açıklayamazlar ve bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kulla
narak sermaye piyasalarında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki
yarar sağlamalarına yönelik olarak borsa içinde ve dışında bu kuruluşlarla ilgili menkul kıymet
alım satımı yapamazlar. Bu yasak bu maddede belirtilen kişilerin eş ve çocuklarını da kapsar. Bu
kişiler özelleştirilmesi tamamlanan kuruluşlarda ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl görev alamaz
lar. Değer Tespit Komisyonu üyeleri de bu madde hükümlerine tabidirler.
Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında fiilin mahiyet ve önemine göre birlikte veya ayrı
hüküm olunmak üzere altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüzmilyondan beşyüzmilyon liraya kadar
ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile bağlı bu kanunda yazılı birim ve kuruluşlarında çalışan per
sonel ile sözleşmeli olarak çalıştırılan personel Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesinde yazı
lı memurdan sayılırlar ve bu personelin özelleştirmenin paralarına ve para hükmündeki evrak ve
senetlerine ve mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü
belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı
haklarında Türk Ceza Kanununun 2 nci kitap üçüncü ve altıncı bablarındaki hükümler uygulanır.
İdarenin Bütçesi
MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Özelleştirme Fonu ve Kaynakları
MADDE 9. - Tasarının 9 uncu maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Özelleştirme Fonunun Kullanım Alanları
MADDE 10. - Özelleştirme Fonu;
a) îş kaybı tazminatı ödenmesi ve iş kaybı nedeniyle verilecek meslek geliştirme, edindirme
ve yetiştirme eğitimi hizmetlerinin sağlanması amacıyla açılacak hesaba özelleştirme gelirlerinden
Kurul tarafından belirlenecek miktarlarda yapılacak ödemeler ile gerektiğinde bu hesaba yapılacak
aktarmalarda,
b) Bu Kanunun 22 nci maddesi gereğince nakledilecek personele, atamalarının yapılıp eski ku
rumları ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçen süre için aylık ücret, sosyal hak ve yardımlar
ile her türlü özlük haklarının ödenmesinde,
c) Bu Kanunun 24 üncü maddesi gereğince yapılacak ödemelerde,
d) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirilebilir hale getirilmesi amacıyla yapıla
cak yeniden yapılandırma işlemlerinin gerektirdiği harcamaların karşılanmasında,
e) İdareye devredilen kuruluşlarda idarî, malî, hukukî ve teknik yönden yapılacak düzenleme
lerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında,
f) İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerin sermaye artırımlarına katılınmasında,
g) Gerektiğinde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri ile bu kuruluşlara ait
her türlü kıymetli evrakın satın alınmasında,
h) Özelleştirme uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gereken her türlü mal ve hizmet
alımında,
ı) İdareye devredilen kuruluşlara İdarece belirlenecek esas ve usuller çereçevesinde borç ola
rak finansman sağlanmasında,
i) İdarenin bütçesi için gerekli miktarların ayrılmasında,
j) Özelleştirilen kuruluşların kalan borçlarının tasfiyesinde,
k) Bu Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun ek 24 üncü maddesi gereğince yapılacak sosyal yardım zammı ödemelerinde,
1) Mevzuatla İdareye verilen sair görevlerin yerine getirilmesinde,
kullanılır.
Özelleştirme Fonunda toplanan gelirlerin kullanımında; iş kaybı tazminatı ödenmesi ve diğer
hizmetlerin verilmesine, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların yeniden yapılandırılması veya
özelleştirmeye hazırlanması amacıyla idarî, malî, hukukî ve teknik yönden yapılacak düzenlemele
rin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına öncelik verilir. Fonun hesap ve kullanım usul ve esasları
ile fon bakiyelerinin nemalandırılmasına ilişkin esas ve usuller İdare tarafından hazırlanarak Ku
rulca onaylanacak yönetmelikle belirlenir.

Denetim
MADDE 11. - Özelleştirme Fonu ve İdare bütçesinin denetimi 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı
Kanun uyarınca Sayıştay Başkanlığınca yapılır.
Özelleştirme programına alınan kuruluşlar, sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşün
ceye kadar 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanun ile 24.6.1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre denetlenir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Özelleştirme Fonunun Kullanım Alanları"
MADDE 10. - Özelleştirme Fonu;
a) İş kaybı tazminatı ödenmesi ve iş kaybı nedeniyle verilecek meslek geliştirme, edindirme
ve yetiştinne eğitimi hizmetlerinin sağlanması amacıyla açılacak hesaba özelleştirme gelirlerinden
kurul tarafından belirlenecek miktarlarda yapılacak ödemeler ile gerektiğinde bu hesaba yapılacak
aktarmalarda,
b) Bu Kanunun 22 nci maddesi gereğince nakledilecek personele- atamalarının yapılıp eski
kurumlan ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçen süre için aylık ücret, sosyal hak ve yardım
lar ile her türlü özlük haklarının ödenmesinde,
c) Bu Kanunun 24 üncü maddesi gereğince yapılacak ödemelerde,
d) Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların özelleştirilebilir hale getirilmesi amacıyla yapıla
cak özelleştirmeye hazırlık çalışmalarının gerektirdiği harcamaların karşılanmasında,
e) İdareye devredilen kuruluşlarda idarî, malî ve hukukî yönden yapılacak düzenlemelerin ge
rektirdiği giderlerin karşılanmasında,
f) İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerin sermaye artınmlarına katılınmasında,
g) Gerektiğinde, özelleştirme programındaki kuruluşların hisse senetleri ile bu kuruluşlara ait
her türlü kıymetli evrakın satın alınmasında,
h) Özelleştirme uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gereken her türlü mal ve hizmet
alımında,
ı) İdareye devredilen kuruluşlara idarece belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde borç olarak
finansman sağlanmasında,
i) İdarenin bütçesi için gerekli miktarların ayrılmasında,
j) Özelleştirilen kuruluşlann kalan borçlannın tasfiyesinde,
k) Bu Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun Ek 24 üncü maddesi gereğince yapılacak sosyal yardım zammı ödemelerinde,
1) Mevzuatla İdareye verilen sair görevlerin yerine getirilmesinde,
kullanılır.
Özelleştirme Fonunda toplanan gelirlerin kullanımında; iş kaybı tazminatı ödenmesi ve diğer
hizmetlerin verilmesine, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlann özelleştinneye hazırlanması ama
cıyla idarî, malî ve hukukî yönden yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına
öncelik verilir.
"Özelliştirme Fonundan genel bütçeye kaynak aktarılmaz ve bu fondan, Kamu Ortaklığı Fonu
hariç herhangi başka bir fona aktarma yapılmaz."
Fonun hesap ve kullanım usul ve esasları ile fon bakiyelerinin nemalandmlmasına ilişkin esas
ve usuller İdare tarafından hazırlanarak Kurulca onaylanacak yönetmelikle belirlenir.
Denetim
MADDE 11. - İdare bütçesinin denetimi 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Kanun uyarınca Sayış
tay Başkanlığınca yapılır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının çalışmaları ve Özelleştirme Fonunun
kullanımı ile özelleştirme işlemleri sırasındaki her türlü hizmet ve uygulamaları, 2.4.1987 tarih ve
3346 sayılı Kanun ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu hakkındaki 72 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname esaslarına göre denetlenir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Uygulanmayacak Hükümler
MADDE 12. - Bu Kanunda yapılması öngörülen işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve
tescile ilişkin hükümleri uygulanmaz.
Stratejik Konu ve Kuruluşlar ile İmtiyazlı Hakların Belirlenmesi
MADDE 13. - Özelleştirme programına alman kuruluşlarla ilgili olarak;
a) Stratejik sayılacak konu ve kuruluşları tespit etmeye,
b) Tekelleşmenin önlenmesi de dahil, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak millî yararın ko
runması amacıyla, (a) bendi gereğince tespit edilecek stratejik kuruluşlardaki kamu payımn %
50'nin altına düşmesi durumunda bu kuruluşlann yetkili kurullarında alınacak kararlarda söz ve
onay hakkı verecek imtiyazlı hisselerin miktarın ve bu paylara dayanarak Devletin sahip olacağı
imtiyazlı hakları belirlemeye, imtiyazlı hisselerin miktarını ve bunlarla ilgili imtiyazlı haklan de
ğiştirmeye, stratejik konu ve kuruluş olarak tespit edilenleri bu kapsamdan çıkarmaya,
Kurul yetkilidir.
Şu kadar ki, aşağıda belirtilen kuruluşlann sermayelerinin % 49'undan fazlasının özelleştiril
mesine karar verilmesi halinde bu kuruluşlarda imtiyazlı hisseler oluşturulması zorunludur;
- Türk Hava Yolları A.O.,
- T.C. Ziraat Bankası,
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.,
- T.M.O. Alkoloid Müessesesi,
- Türkiye Petrolleri A.O.
Yabancılara Gayrimenkul Satışı
MADDE14. - Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak özelleştirme uygulamalan çerçevesin
de yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilere gayrimenkul satışı ve devri mütekabiliyet esasları göz
önünde tutularak yürürlükteki mevzuat hükümlerine tabidir.
Kamu Hizmetlerinin Gördürülmesinin Özelleştirilmesi
MADDE 15. - "Kamu hizmeti"; kamu kuruluşlarının kamu yaran gözeterek yürüttükleri mal
ve hizmet üretim faaliyetleridir. Bu çerçevede kamu hizmeti gören kuruluşların mülkiyet devri su
retiyle özelleştirilmesine ilişkin konularda bu Kanunim 1 inci maddesinde öngörülen ayrı kanun
larla düzenleme yapılmasına ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla;
a) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet
üretim birimleri ve varlıklarının (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri
diğer mal ve hizmet üretim birimleri),
b) Bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen ve kamu hizmeti gören tekel nite
liğindeki mal ve hizmetleri üreten kamu iktisadî kuruluşları ile bunların müessese, bağlı ortaklık,
işletme ve işletme birimlerinin,
işletme haklarının verilmesi veya kiralanması ve mülkiyetin devri dışındaki benzeri diğer yön
temlerle özelleştirilmesi bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Özelleştirme programına alınan kuruluşlar, sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına dü
şünceye kadar 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanun ile 24.6.1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık
Yüksek Denetleme Kurulu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre denetlenir.
Uygulanmayacak Hükümler
MADDE 12. -Tasarının 12 nci maddesi 12 nci madde olarak aynen kabuledilmiştir.
Stratejik Konu ve Kuruluşlar ile İmtiyazlı Hakların Belirlenmesi

,

MADDE 13. - Tasarının 13 üncü maddesi 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Yabancılara Gayrimenkul Satışı
MADDE 14. - Tasarının 14 üncü maddesi 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Kamu Hizmetlerinin Gö'rdürülmesinin Özelleştirilmesi
MADDE 15. - Kamu hizmeti gören kuruluşların mülkiyet devri suretiyle özelleştirilmesine
ilişkin konularda bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen ayrı kanunlarla düzenleme yapılması
na ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla;
a) Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların mal ve hizmet
üretim birimleri ve varlıklannın (baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri
diğer mal ve hizmet üretim birimleri),
b) Bu Kanunun 35 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen ve kamu hizmeti gören tekel nite
liğindeki mal ve hizmetleri üreten kamu iktisadî kuruluşları ile bunların müessese, bağlı ortaklık,
işletme ve işletme birimlerinin,
işletme haklarının verilmesi veya kiralanması ve mülkiyetin devri dışındaki benzeri diğer yön
temlerle özelleştirilmesi bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılır.
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Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların sadece tekel ni
teliğindeki mal ve hizmet üretim faaliyetleri ile kamu iktisadî kuruluşlarının temel kuruluş amaç
larına uygun mal ve hizmet üretim faaliyetleri imtiyaz addolunur. Bunların dışındakiler imtiyaz sa
yılmaz. Bu madde gereğince imtiyaz sayılan faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak anlaşma v esözleşmeler imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri niteliğinde olup, diğer kanunların bu hususları düzenleyen
özel hükümleri saklıdır.
Bu madde gereğince işletme hakkı verilmesi, kiralama veya benzeri diğer yöntemlerle kullan
ma hakkının devri süresi 49 yılı geçemez.
Bakanlar Kurulu; bu Kanunun 35 inci maddesi ile yeniden düzenlenen 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye ekli (B) başlıklı listede sayılan kamu iktisadî kuruluşlarının gördükleri hizmet
ve faaliyetlerin niteliklerini dikkate alarak, bu kuruluşlardan iktisadî devlet teşekkülü statüsüne dö
nüştürülecek olanları belirlemeye yetkilidir.
Özelleştirme Uygulamaları Sonucu Rekabetin Korunması
MADDE 16. - Bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak özelleştirme uygulamaları sonu
cu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tekel teşkil edenler de dahil olmak üzere, mal ve hizmet
piyasalarının işleyişine, ekonomik gereklere ve kamu ararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve gü
venliği ile ekonomik çıkarların korunmasına ilişkin olarak;
a) Mal ve hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynakları veya unsurlarının
paylaşılması ya da kontrolü,
b) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasalara yeni girecek
olanların engellenmesi,
sı,

c) Eşit hak ve yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanma
' •
'

d) Bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınma
sı veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin diğer bir mal ve
ya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin
tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,
yasaktır.
Teşebbüsler arası rekabeti doğrudan veya dolaylı bir şekilde engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı
anlaşma, uygulama ve kararlar ile tekelleşmeye yol açacak veya rekabeti önemli ölçüde azaltacak
veya bunu sağlayacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukukî işlem, faaliyet ve fiille
ri hakkında kuvvetli emarelerin varlığı halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli ted
birler alınır.
Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ha
zırlanarak Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeliklerle belirlenir. Bu fıkranın a, b, c, d bent
lerinde belirtilen durumlara ilişkin muafiyetler, hukukî ve cezaî müeyyideler ilgili mevzuat hüküm
lerine tabidir.
Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler
MADDE 17. - Bu Kanuna göre;
A. a) iktisadî devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birim
leri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının,
b) Kamu iktisadî teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya ya
rısından fazlası Devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticarî amaçlı kuruluşlardaki kaTürkiye' Büyük Millet Meclisi
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Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların sadece tekel ni
teliğindeki mal ve hizmet üretim faaliyetleri ile kamu iktisadî kuruluşlarının temel kuruluş amaç
larına uygun mal ve hizmet üretim faaliyetleri imtiyaz addolunur. Bunların dışındakiler imtiyaz sa
yılmaz. Bu madde gereğince imtiyaz sayılan faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak anlaşma ve sözleş
meler imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri niteliğinde olup, diğer kanunlann bu hususları düzenleyen
özel hükümleri saklıdır.
Bu madde gereğince işletme hakkı verilmesi, kiralama veya benzeri diğer yöntemlerle kullan
ma hakkının devri süresi 49 yılı geçemez.

Özelleştirme Uygulamaları Sonucu Rekabetin Korunması
MADDE 16. -Tasarının 16 ncı maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler
MADDE 17. - Bu Kanuna göre';
A. a) İktisadî devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birim
leri ile varlıklarının ve iştiraklerindeki kamu paylarının, '
b) Kamu iktisadî teşebbüsleri statüsü dışında kalmakla beraber sermayesinin tamamı veya ya
nsından fazlası Devlete ve/veya diğer kamu tüzelkişilerine ait olan ticarî amaçlı kuruluşlardaki kaTürkiye Büyük Millet Meclisi
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mu payları ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının, iştiraklerindeki kamu paylarının,
c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarının ve Hazineye ait payların,
d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların Ve kamu ik
tisadî kuruluşlannın gördükleri kamu hizmeti ile doğrudan doğruya ilgili olmayan varlıklarının ve
iştiraklerindeki paylarının,
birlikte ve/veya ayrı ayrı özelleştirme kapsamına alınmasına, İdarenin teklifi üzerine Kurulca
karar verilir. Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Kurul kararında, bu kuruluş
lardan hangilerinin malî ve hukukî yönden yeniden yapılandırmaya tabi tutulacağı, hangilerinin
özelleştirilmek üzere doğrudan özelleştirme porgramına alınacağı belirtilir.
B. Özeleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan; malî ve hukukî yönden yeniden yapılandırıl
malarına karar verilenlerin yeniden yapılandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, bunların bağlı
oldukları bakanlık veya kurumlar ile ilgileri ve önceki statüleri aynen devam eder. Bunlarla ilgili
malî ve hukukî yönden, yeniden yapılandırma işlemleri Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı tarafın
dan yürütülür. Yeniden yapılandırma işlemleri tamamlananlar Kurulun vereceği yeni bir karar ile
özelleştirme programına alınır. Bu şekilde yeniden yapılandırılarak özelleştirme programına alı
nanlar ile doğrudan özelleştirme programına almanlar (bağlı ortaklıklann iştirak payları ve varlık
ları ile bağlı ortaklık statüsünde olmayan, ancak sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuru
luşların iştirak payları ve varlıkları hariç), Kurul kararının alındığı tarihte başka bir işleme gerek
olmadan ve bedel alınmaksızın İdareye devredilmiş sayılır. Özelleştirme programına alınarak İda
reye devredilen kuruluşlar buna ilişkin Kurul kararı tarihinden itibaren bağlı oldukları bakanlık ve
ya kurumla ilişkileri kesilerek İdareye bağlanmış sayılır.
C. Genel ve katma bütçeli idarelerle, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların 15 inci mad
denin (a) bendinde belirtilen mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkları ile kamu iktisadî kuruluş
larının ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştir
me programına alınmalarına Kurulca karar verilir. Bunların mülkiyetin devri dışındaki yöntemler
le yapılacak özelleştirme işlemleri İdare parafından yürütülür. Ancak bunların mülkiyetinin bağlı
bulundukları kurum ve/veya kuruluşlara aidiyeti ve statüleri aynen devam eder.
D. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan zaman içinde değişen şartlar da dikkate alı
narak özelleştirme kapsamından çıkanlmalan gerekli görülenler Kurul karan ile eski statülerine ia
de edilir.
E. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendi ile 10 uncu maddesinin (d) ben
di gereğince, yeniden yapılandırma harcamalarının karşılanması için Özelleştirme Fonundan akta
rılacak miktarlar Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı adına T.C. Ziraat Bankasında açılacak bir he
sapta toplanır. Bu hesabın kullanımı Özelleştirme Fonunun tabi olduğu usul ve esaslara tabi olup,
yönetimine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca belirlenir. Bu hesap, Özel
leştirme Fonunun tabi olduğu usul ve esaslara göre denetlenir.
F. Özelleştirme programındaki kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olanların ürettikleri
ve/veya sattıkları mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifeleri bu kuruluşların yönetim kurullarınca, diğer
lerinde ise yetkili organlannca belirlenir.
G. Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarına ve özelleştirme uygulamaları sonucu ni
haî devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin kararlar Resmî Gazetede yayımlanır.
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mu paylan ile bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının iştiraklerindeki kamu paylarının,
c) Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarının ve Hazineye ait payların,
d) Genel ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların ve kamu ik
tisadî kuruluşlanmn gördükleri kamu hizmeti ile doğrudan doğruya ilgili olmayan varlıklannın ve
iştiraklerindeki paylannın,
birlikte ve/veya ayn ayrı özelleştirme kapsamına alınmasına, İdarenin teklifi üzerine Kurulca
karar verilir. Kuruluşlann özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Kurul kararında, bu Kuruluş
lardan hangilerinin malî ve hukukî yönden özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulacağı, hangi
lerinin özelleştirilmek üzere doğrudan özelleştirme programına alınacağı ve özelleştirmenin hangi
yöntemle ve hangi süre içinde gerçekleştirileceği belirtilir.
B. Özelleştirme kapsamına alınan kunıluşlardan; malî ve hukukî yönden özelleştirmeye hazır
lanmalarına karar verilenlerin bu hazırlık işlemleri tamamlanıncaya kadar, bunların bağlı oldukla
rı bakanlık veya kurumlar ile ilgileri önceki statüleri aynen devam eder. Bunlarla ilgili malî ve hu
kukî yönden özelleştirmeye hazırlık işlemleri Kurulca belirlenecek kuruluş veya kuruluşlar tarafın
dan yürütülür. Özelleştirmeye hazırlık işlemleri tamamlananlar Kurulun vereceği yeni bir karar ile
özelleştirme programına alınır. Bu şekilde hazırlıktan tamamlanarak özelleştirme programına alı
nanlar ile doğrudan özelleştirme programına alınanlar (bağlı ortaklıklann iştirak paylan ve varlık
ları ile bağlı ortaklık statüsünde olmayan, ancak sermayesinin yansından fazlası kamuya ait kuru
luşların iştirak paylan ve varlıkları hariç), Kurul kararının alındığı tarihte başka bir işleme gerek
olmadan ve bedel alınmaksızın İdareye devredilmiş sayılır. Özelleştirme programına alınarak İda
reye devredilen kuruluşlar buna ilişkin Kurul karan tarihinden itibaren bağlı oldukları bakanlık ve
ya kurumla ilişkileri kesilerek İdareye bağlanmış sayılır.
C. Genel ve katma bütçeli idarelerle, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların 15 inci mad
denin (a) bendinde belirtilen mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıkları ile kamu iktisadî kuruluş
larının ve bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştir
me programına alınmalanna Kurulca karar verilir. Bunlann mülkiyetin devri dışındaki yöntemler
le yapılacak özelleştirme işlemleri İdare tarafından yürütülür. Ancak bunlann mülkiyetinin bağlı
bulundukları kurum ve/veya kuruluşlara aidiyeti ve statüleri aynen devam eder.
D. Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan zaman içinde değişen şartlar da dikkate alı
narak özelleştirme kapsamından çıkarılmaları gerekli görülenler Kurul karan ile eski statülerine ia
de edilir.
E. Özelleştirme programındaki kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olanların ürettikleri
ve/veya sattıkları mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifeleri bu kuruluşların yönetim kurullarınca, diğer
lerinde ise yetkili organlannca belirlenir.
F. Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarına ve özelleştirme uygulamaları sonucu ni
haî devir işlemlerinin onaylanmasına ilişkin kararlar Resmî Gazetede yayımlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 720)

-44-

. •

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)
Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti, İhale Yöntemleri
MADDE 18. - Özelleştirme programına alman kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin olarak
özelleştirme yöntemleri, değer tespiti ve ihale usulleri aşağıda belirtilmiştir.
A) Özelleştirme yöntemleri
Özelleştirme programına alınan kuruluşlar aşağıda belirtilen yöntemlerden birinin veya birka
çının birlikte uygulanması suretiyle özellcştirilir.
a) Satış; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleriyle varlıklarının mülkiyeti
nin kısmen veya tamamen bedel karşılığı devredilmesi ya da bu kuruluşların hisselerinin tamamı
nın veya bir kısmının -kuruluşların içinde bulundukları şartlar da dikkate alınarak- yurt içi ve yurt
dışında, halka arz, gerçek ve/veya tüzelkişilere blok satış, gecikmeli halka arzı içeren blok satış,
çalışanlara satış, borsada normal ve/veya özel emir ile satış, menkul kıymetler yatırım fonları
ve/veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satış veya bunların birlikte uygulanması yoluyla
bedel karşılığı devredilmesidir,
b) Kiralama ; Kuruluşların aktiflerindeki varlıklarının kısmen veya tamamen bedel karşılığın
da ve belli bir süre ile kullanma hakkının verilmesidir.
c) işletme hakkının verilmesi; Kuruluşların bir bütün olarak veya aktiflerindeki mal ve hizmet
üretim birimlerinin -mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla- bedel karşılığında belli süre ve şartlar
la işletilmesi hakkının verilmesidir.
d) Mülkiyetin gayri aynî hakların tesisi; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim bi
rimleri ile varlıklarının, mülkiyeti ilgili kuruluşa ait olmak kaydıyla, Türk Medenî Kanununda ön
görülen şekil ve şartlar dahilinde malike ait kullanma hakkına ilişkin bazı tasarruflara rıza gösteril
mesine veya malikin mülkiyete bağlı haklarını kullanmasından vazgeçmesi sonucunu doğurması
na ilişkin hakların tesisidir.
e) İşin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar; Kuruluşların özellikleri ve yapıları da dikkate
alınarak yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemleri dışında kalan ve genel hükümler ile özel ka
nunlarda belirtilen diğer yöntemlerdir.
İşin gereğine göre yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağı
na Kurulca karar verilir.
B) Değer tespiti
Özelleştirme programına alınan kuruluşların değer tespit işlemleri, bu kuruluşların nitelikleri
ve bunlara uygulanacak özelleştirme yöntemleri de dikkate alınarak;
a) İndirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer),
b) Temettü verimi,
c) Defter değeri,
d) Net aktif değeri,
e) Amortize edilmiş yenileme değeri,
f) Tasfiye değeri,
g) Fiyat/kazanç oranı,
h) Piyasa kapitalizasyon değeri,
ı) Piyasa değeri/defter değeri,
i) Ekspertiz değeri,
j) Fiyat/nakit akımı oranı,
gibi genel kabul görmüş değerleme metotları kullanılarak yapılır.
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Özelleştirme Yöntemleri, Değer Tespiti, İhale Yöntemleri
MADDE 18. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlann özelleştirilmesine ilişkin olarak
özelleştirme yöntemleri, değer tespiti ve ihale usulleri aşağıda belirtilmiştir.
A) Özelleştirme yöntemleri
Özelleştirme programına alman kuruluşlar aşağıda belirtilen yöntemlerden birinin veya birka
çının birlikte uygulanması suretiyle özelleştirilir.
a) Satış; Kuruluşlann aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleriyle varlıklannın mülkiyeti
nin kısmen veya tamamen bedel karşılığı devredilmesi ya da bu kuruluşlann hisselerinin tamamı
nın veya bir kısmının -kuruluşlann içinde bulunduklan şartlar da dikkate alınarak- yurt içi ve yurt
dışında, halka arz, gerçek ve/veya tüzelkişilere blok satış, gecikmeli halka arzı içeren blok satış, ça
lışanlara satış, borsada normal ve/veya özel emir ile satış, menkul kıymetler yatırım fonlan ve/ve
ya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satış veya bunların birlikte uygulanması yoluyla bedel
karşılığı devredilmesidir.
b) Kiralama; Kuruluşlann aktiflerindeki varlıklannın kısmen veya tamamen bedel karşılığın
da ve belli bir süre ile kullanma hakkının verilmesidir.
c) İşletme hakkının verilmesi; Kuruluşların bir bütün olarak veya aktiflerindeki mal ve hizmet
üretim birimlerinin -mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla- bedel karşılığında belli süre ve şartlar
la işletilmesi hakkının verilmesidir.
d) Mülkiyetin gayrı aynî hakların tesisi; Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim bi
rimleri ile varlıklannın, mülkiyeti ilgili kuruluşa ait olmak kaydıyla, Türk Medenî Kanununda ön
görülen şekil ve şartlar dahilinde, malike ait kullanma hakkına ilişkin bazı tasarruflara nza göste
rilmesine veya malikin mülkiyete bağlı haklannı kullanmasından vazgeçmesi sonucunu doğurma
sına ilişkin hakların tesisidir.
e) İşin gereğine uygun sair hukukî tasarruflar; Kuruluşlann özellikleri ve yapılan da dikkate
alınarak yukarıda belirtilen özelleştirme yöntemleri dışında kalan ve genel hükümler ile özel ka
nunlarda belirtilen diğer yöntemlerdir.
İşin gereğine göre yukanda belirtilen özelleştirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağı
na Kurulca karar verilir.
B) Değer tespiti
Özelleştirme programına alman kuruluşlann değer tespit işlemleri, bu kuruluşların nitelikleri
ve bunlara uygulanacak özelleştirme yöntemleri de dikkate alınarak;
a) İndirgenmiş nakit akımlan (net bugünkü değer),
b) Temettü verimi,
c) Defter değeri, .
d) Net aktif değeri,
e) Amortize edilmiş yenileme değeri,
f) Tasfiye değeri,
g) Fiyat/kazanç oranı,
h) Piyasa kapitalizasyon değeri,
ı) Piyasa değeri/defter değeri,
i) Ekspertiz değeri,
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Bu değer tespit işlemleri İdare bünyesinde ve idare Başkanının onayı ile en az üç üyeden oluş
turulacak "Değer Tespit Komisyonları" tarafından yapılır. Komisyonlar üyelerinin tamamının ka
tılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. İdare Başkanı veya komisyon başkanınca lüzum gö
rüldüğü takdirde komisyona yardımcı olmak üzere değerleme kararlarına katılmamak şartıyla ye
teri kadar yerli ve/veya yabancı danışman görevlendirilebilir.
C) İhale usulleri
Özelleştirme işlemlerinde aşağıdaki ihale usulleri uygulanır:
a) Kapalı teklif usulü,
b) Pazarlık usulü,
c) Açık artırma usulü,
d) Açık teklif usulü,
e) Belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü,
İşin gereğine göre yukarıda belirtilen ihale usullerinden birinin veya bir kaçının birlikte uygu
lanmasına İdarece karar verilir.

Aynî Sermaye Konulması ve Hazine Taşınmazlarının Devri
MADDE 19. - Özelleştirme programına alınan kuruluşların taşınmazları ile ilgili olarak aşa
ğıdaki hükümler uygulanır;
A) Kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmesi halinde, şirket sermayesinin tamamı için şir
ket taşınmazları aynî sermaye olarak konulabilir. Bu kuruluşların kuruluş sermayelerinde veya ser
maye artırımlarında (iştirakler hariç) konulacak olan aynî sermayenin değerlendirilmesi İdarece
yapılır. Aynî sermaye karşılığı çıkarılacak hisse senetleri İdareye bedelsiz olarak devredilmiş sayı
lır. Bu hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 285, 299, 392 ve 404 üncü maddeleri ile Vergi
Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "hesap dönemi sonu" ibaresi
ile beşinci bendi ve Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanununun sermayenin nakden konul
masına ilişkin hükümleri uygulanmaz.
B) Anayasanın 43,168 ve 169 uncu maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; özelleştirme
programına alınan ve % 50'den fazla kamu payı bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan Hazine
nin mülkiyetindeki taşınmaz malların mülkiyetinin bu kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar le
hine mülkiyetin gayri aynî hakların tesisine ilişkin olarak;
a) Anonim şirket statüsünde olan ve/veya anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşlardan
sermayesinin tamamı ve/veya yarısından fazlası Devlete ait olanların kuılanımındakilerin mülkiye
ti, bedelleri şirketin kumlusunda veya yapılacak sermaye artırımında aynî sermaye olarak konul
mak üzere, ödeme yapılmaksızın ilgili kuruluşa devredilir. Bu suretle oluşan aynî sermaye karşılı
ğı çıkarılacak hisseler bedel ödenmeksizin İdareye devredilmiş sayılır.
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j) Fiyat/nakit akım oranı,
gibi genci kabul görmüş değerleme metotları kullanılarak yapılır.
Bu değer tespit işlemleri İdare bünyesinde ve İdare Başkanının onayı ile en az beş üyeden
oluşturulacak "Değer Tespit Komisyonları" veya İdare tarafından teklif ve Kurulca kabul edilecek
"özel bağımsız ihtisas kuruluşları" tarafından yapılır. Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımı
ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. İdare Başkanı veya komisyon başkanınca lüzum görüldü
ğü takdirde komisyona yardımcı olmak üzere değerleme kararlarına katılmamak şartıyla yeteri ka
dar yerli ve/veya yabancı danışman görevlendirilebilir.
Özelleştirmeye ilişkin yapılan değer tespiti yöntemleri ve çalışmaları açıklık-şeffaflık ilkesi
gereği kamuoyuna duyurulur.
C) İhale usulleri
Özelleştirme işlemlerinde aşağıdaki ihale usulleri uygulanır :
a) Kapalı teklif usulü,
b) Pazarlık usulü,
c) Açık artırma usulü,
d) Açık teklif usulü,
e) Belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü,
İşin gereğine göre yukarıda belirtilen ihale usullerinden birinin veya bir kaçının birlikte uygu
lanmasına İdarece karar verilir.
İhale şartlan ihale öncesinde, ihale sonuçları ise ihale sonrasında açıklık-şeffaflık ilkesi gere
ği kamuoyuna duyurulur.
Aynî Sermaye Konulması ve Hazine Taşınmazlarının Devri
MADDE 19. - Özelleştirme programına alınan kuruluşların taşınmazları ile ilgili olarak aşa
ğıdaki hükümler uygulanır;
A) Kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmesi halinde, şirket sermayesinin tamamı için şir
ket taşınmazları aynî sermaye olarak konulabilir. Bu kuruluşların kuruluş sermayelerinde veya ser
maye artırımlarında (iştirakler hariç) konulacak olan aynî sermayenin değerlendirilmesi İdarece ya
pılır. Aynî sermaye karşılığı çıkarılacak hisse senetleri İdareye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır.
Bu hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 285,299,392 ve 404 üncü maddeleri ile Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin beşinci bendi ve Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasa
sı Kanununun sermayenin nakden konulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz.
B) Anayasının 43, 168 ve 169 uncu maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; özelleştirme
programına alınan ve % 50'den fazla kamu payı bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan, Devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki veya Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz malların mülkiyetinin bu
kuruluşlara devrine ve/veya bu kuruluşlar lehine mülkiyetin gayri aynî hakların tesisine ilişkin ola
rak;
a) Anonim şirket statüsünde olan ve/veya anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşlardan ser
mayesinin tamamı ve/veya yansından fazlası Devlete ait olanların kullanımındakilerin mülkiyeti,
bedelleri şirketin kuruluşunda veya yapılacak sermaye artınmında aynî sermaye olarak konulmak
üzere, ödeme yapılmaksızın ilgili kuruluşa devredilir. Bu suretle oluşan aynî sermaye karşılığı çı
karılacak hisseler bedel ödenmeksizin İdareye devredilmiş sayılır.
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b) Anonim şirkete dönüştürülmeyen kuruluşların kullanımındaki taşınmazların mülkiyeti, be
delsiz olarak bu kuruluşlara devredilir. Bu taşınmazlar, idare tarafından kuruluşun mal varlığının
değerlendirilmesi sırasında aktif değerler olarak değerlendirilir.
c) Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazların devredildiği kuru
luşların özelleştirilmesi sırasında İdarece genel değer tespiti yapılırken, değer tespitine konu taşın
mazların bedeli 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundaki kıymet takdiri esasla
rı göz önünde tutularak, bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen "Değer Tespit Komisyonları"
tarafından belirlenir.
d) Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazlar için; tapuda tescil ta
rihine kadar hükmen kesinleşenler hariç, tahakkuk eden ecrimisil bedelleri talep edilmez, tahsil edi
lenler iade edilmez.
e) Özelleştirme programına alınan ve sermayelerinde % 50'den fazla kamu payı bulunan ku
ruluşlar tarafından kullanılan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki veya Hazinenin mülkiyetinde
ki taşınmaz mallardan özel mülkiyete konu olamayanlar üzerinde bu kuruluşlar lehine devredilebi
lir mülkiyetin gayri aynî haklar tesis edilir.
Ç) Özelleştirme programındaki kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında taşın
mazların devri, ifrazı, irtifak, intifa, işletme ve kira haklarının devri ve tasfiyesi ile bedelli devri zo
runlu olan taşınmaz malların devrinde ve bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlar,
İdarenin görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca çözümlenir. Bu madde kapsamında devredilmesi ge
reken taşınmaz malların ifrazında 3194 sayılı İmar Kanunundaki kısıtlamalar uygulanmaz."
D) Özelleştirme programındaki kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olanların sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye, diğerlerinde özelleştirme uygulamaları sonucu devir
tarihine kadar bu kuruluşlara ait taşınmazların ifraz ve tevhidine ilişkin düzenlemeler ve bu düzen
lemelerin gerektirdiği işlemler İdarece yapılır. İdare tarafından, bu bentte belirtilen taşınmazların
ifraz ve tevhidine ilişkin işlem sonuçlarının bildirimi üzerine, başkaca bir işleme gerek olmaksızın
tescil ve terkin işlemleri ilgili tapu dairesince yerine getirilir. Tescil işlemlerinin sonuçları tapu si
cil müdürlüğünce ilgili belediye ve valiliğe bildirilir. Bu bent kapsamındaki taşınmazların ifraz ve
tevhidine ilişkin işlemlerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uygulanmaz.
Kuruluşların Anonim Şirket Haline Dönüştürülmesi, Hak ve Yükümlülüklerinin Devri
MADDE 20. - Özelleştirme programına alman kuruluşlarla ilgili olarak;
A) Mevcut durumları itibariyle anonim şirket statüsünde olan kuruluşların anasözleşmelerinin
bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilmeleri ile anonim şirket statüsünde bulunmayanlardan ge
rekli görülenlerin bu Kanuna uygun anasözleşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete dönüştürülme
lerine, anonim şirket statüsünde olanların, aktiflerinin bir kısmının satış yoluyla bir başka şirkete
devri veya şirkette mevcut aktiflerin bir kısmının aynî sermaye şeklinde konularak yeni şirket ku
rulması suretiyle bölünmelerine ve/veya yeni bir anonim şirket halinde birleşmelerine İdarece ka
rar verilir ve bunların anasözleşmeleri İdare tarafından onaylanır. Bu maddede belirtilen işlemler
hakkında Türk Ticaret Kanununun 147, 148, 149, 150, 152,451 ve 452 nci maddeleri hükümleri
uygulanmaz.
B) Kuruluşların özelleştirme programına alınmalarından önce mülkiyetinde ve/veya tasarru
funda bulunan her türlü hak ve mameleki ile borçları, özelleştirme programına alındıktan ve özel
leştirildikten sonra da aynen devam eder. Müessese, işletme ve işletme birimlerinin ayrı ayrı ano
nim şirkete dönüştürülmeleri halinde bağlı oldukları kuruluşların hak ve yükümlülüklerinden han
gilerinin anonim şirkete dönüştürülen bu kuruluşa intikal edeceğine, İdare tarafından karar verilir.
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b) Anonim şirkete dönüştürülmeyen kuruluşların kullanımındaki taşınmazlann mülkiyeti, be
delsiz olarak bu kuruluşlara devredilir. Bu taşınmazlar, îdare tarafından kuruluşun mal varlığının
değerlendirilmesi sırasında aktif değerler olarak değerlendirilir.
c) Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazlann devredildiği kuru
luşların özelleştirmesi sırasında İdarece genel değer tespiti yapılırken, değer tespitine konu taşın
mazların bedeli 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundaki kıymet takdiri esaslan göz önünde tutularak, bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen "Değer Tespit Komisyonlan"
tarafından belirlenir.
d) Bu maddenin (B) bendinin birinci paragrafında belirtilen taşınmazlar için; tapuda tescil ta
rihine kadar hükmen kesinleşenler hariç, tahakkuk eden ecrimisiİ bedelleri talep edilmez, tahsil edi
lenler iade edilmez!
e) Özelleştirme programına alınan ve sermayelerinde % 50'den fazla kamu payı bulunan ku
ruluşlar tarafından kullanılan Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz mallardan özel mülkiyete konu
olmayanlar üzerinde bu kuruluşlar lehine, devredilebilir mülkiyetin gayri aynî haklar tesis edilir.
C) Özelleştirme programındaki kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında taşın
mazlann devri, ifrazı, irtifak, intifa, işletme ve kira haklarının devri ve tasfiyesi ile bedelli devri zo
runlu olan taşınmaz malların devrinde ve bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunlar,
İdarenin görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca çözümlenir. Bu madde kapsamında devredilmesi ge
reken taşınmaz mallann ifrazında 3194 sayılı İmar Kanunundaki kısıtlamalar uygulanmaz.
D) Özelleştirme programındaki kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olanların sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye, diğerlerinde özelleştirme uygulamaları sonucu devir
tarihine kadar bu kuruluşlara ait taşınmazlann ifraz ve tevhidine ilişkin düzenlemeler ve bu düzen
lemelerin gerektirdiği işlemler İdarece yapılır. İdare tarafından, bu bentte belirtilen taşınmazlann
ifraz ve tevhidine ilişkin işlem sonuçlarının bildirimi üzerine, başkaca bir işleme gerek olmaksızın
tescil ve terkin işlemleri ilgili tapu dairesince yerine getirilir. Tescil işlemlerinin sonuçları tapu si
cil müdürlüğünce ilgili belediye ve valiliğe bildirilir. Bu bent kapsamındaki taşınmazların ifraz ve
tevhidine ilişkin işlemlerde 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uygulanmaz.
Kuruluşların Anonim Şirket Haline Dönüştürülmesi, Hak ve Yükümlülüklerinin Devri
MADDE 20. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlarla ilgili olarak;
A) Mevcut durumları itibariyle anonim şirket statüsünde olan kuruluşların anasözleşmelerinin
bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilmeleri ile anonim şirket statüsünde bulunmayanlardan ge
rekli görülenlerin bu Kanuna uygun anasözleşmelerinin hazırlanarak anonim şirkete dönüştürülme
lerine, anonim şirket statüsünde olanlann, aktiflerinin bir kısmının satış yoluyla bir başka şirkete
devri veya şirkette mevcut aktiflerinin bir kısmının aynî sermaye şeklinde konularak yeni şirket ku
rulması suretiyle bölünmelerine ve/veya yeni bir anonim şirket halinde birleşmelerine İdarece ka
rar verilir ve bunların anasözleşmeleri İdare tarafından onaylanır. Bu maddede belirtilen işlemler
hakkında Türk Ticaret Kanununun 147, 148, 149, 150, 152, 451 ve 452 nci maddeleri hükümleri
uygulanmaz.
B) Kuruluşlann özelleştirme programına alınmalarından önce mülkiyetinde ve/veya tasarru
funda bulunan her türlü hak ve mameleki ile borçları, özelleştirme programına alındıktan ve özel
leştirildikten sonra da aynen devam eder. Müessese, işletme ve işletme birimlerinin ayrı ayrı ano
nim şirkete dönüştürülmeleri halinde bağlı oldukları kuruluşlann hak ve yükümlülüklerinden han
gilerinin anonim şirkete dönüştürülen bu kuruluşa intikal edeceğine, İdare tarafından karar verilir.
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G) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin anonim şirkete dönüştü
rülmelerinde ve anonim şirkete dönüştürülenlerin özelleştirme programında bulundukları süre için
de Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Ka'nunu ve ilgili diğer kanunlardaki şirket kuruluşuna
ilişkin şartlar aranmaz.
Gerçek ve tüzelkişilerin Türk Ticaret Kanunundan doğan ortaklık hakları saklıdır.

İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi
MADDE 21. - Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç)
bir hizmet aküne dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken, bu kuruluşların özelleştirilmesi, küçültül
mesi veya faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli veya süresiz kapatılması ve
ya tasfiye edilmesi nedenleriyle; hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmele
ri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenlere, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş
sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı ödenir. Ayrıca bunlara
yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetleri sağlanabilir. İş kay
bı tazminatı ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesinden İş ve
İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili ve sorumludur.
Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda iş kanunlarına tabi olarak çalışırken; bunların ye
niden yapılandırılması, özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması ve
ya tasfiye edilmesi nedenleriyle, bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına
düşmesinden, anonim şirket hahline dönüştürülmeyenlerin ise devir - teslim tarihinden itibaren bir
yıl içinde, hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya haldi ne
denlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar bu Kanunda belirtilen tazminat ve
diğer hizmetlerden yararlanırlar.
Bu Kanunda belirtilen iş kaybı tazminatı ve sağlanabilecek diğer hizmetler için gerekli gider
lerin karşılanması amacıyla, Özelleştirme Fonunda toplanacak özelleştirme gelirlerinin % 15 (yüzdeonbeş)i, yurtiçi ve yurtdışından iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetler ile ilgili olarak sağlanacak
özel tahsisli kaynaklar; İdarece, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü adına, Kurulca belir
lenecek bir kamu bankasında açılacak "Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmet
ler Hesabı"na yatırılır. Bu hesabın kullanılması ve değerlendirilmesinde İş ve İşçi Bulma Kurumu
Genel Müdürlüğü görevlidir. İvedi ve zorunlu harcamaların, nakit durumunun yetersizliği sebebiy
le yapılamaması halinde İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Özelleştir
me Fonundan daha sonra yapılacak aktarmalara mahsuben. Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazmi
natı ve Diğer Hizmetler Hesabına Kurul kararı ile aktarma yapılabilir. Bu maddede belirtilen % 15
(yüzdeonbeş) oranını ihtiyaca göre sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya Kurul
yetkilidir.
İş kaybı tazminatı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddesindeki usul
ve esaslar çerçevesinde belirlenecek günlük net kazanç tutarıdır. Bu madde kapsamına giren hiz
met akdinin sona erdiği tarihte aynı işveren ile hizmet akdi kesintisiz en az; 550 günden beri de
vam edenlere 90 gün, 1 100 günden beri devam edenlere 120 gün, 1 650 günden beri devam eden
lere 180 gün, 2 200 günden beri devam edenlere 240 gün süre ile iş kaybı tazminatı verilir. Sözkonusu tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanmaya hak kazananların, bu tazminat ve hizmetlerden
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C) Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin anonim şirkete dönüştü
rülmelerinde ve anonim şirkete dönüştürülenlerin özelleştirme programında bulundukları süre için
de Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunlardaki şirket kuruluşuna
ilişkili şartlar aranmaz.
D) Özelleştirilmesine karar verilen kuruluşlarca ihraç edilen tahviller ile Devlet kefaletini ha
iz iç ve dış borçlar üzerindeki Devlet garantisi devam edebilir. Bunun şartlan ile diğer hususları dü
zenlemeye Kurul yetkilidir. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarca mal ve hizmet satın almak
üzere yapılacak satın alma sözleşmelerinde öngörülen satın alma bedellerini garanti etmeye Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
Gerçek ve tüzelkişilerin Türk Ticaret Kanunundan doğan ortaklık hakları saklıdır.
İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi
MADDE 21. - Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç)
bir hizmet aktine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken bu kuruluşların özelleştirmeye hazırlanma
sı özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli ve
süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle; hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları
ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenlere, kanunlardan ve
yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı
ödenir. Ayrıca bunlara yeni iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetle
ri özelleştirme fonundan desteklenerek ve finanse edilerek, öncelikle sağlanır. İş kaybı tazminatı
ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesinden iş ve İşçi Bulma
Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili ve sorumludur.
Özelleştirme kapsamına alman kuruluşlarda iş kanunlarına tabi olarak çalışırken; bunların
özelleştirmeye hazırlanmaları, özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatıl
ması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle, bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin
altına düşmesinden, anonim şirket haline dönüştürülmeyenlerin ise devir - teslim tarihinden itiba
ren bir yıl içinde, hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya
haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar bu Kanunda belirtilen taz
minat ve diğer hizmetlerden yararlanırlar.
Bu Kanunda belirtilen iş kaybı tazminatı ve sağlanabilecek diğer hizmetler için gerekli gider
lerin karşılanması amacıyla Özelleştirme Fonunda toplanacak özelleştirme gelirlerinden, öncelikle
iş kaybı tazminatı ödenir. Yurt içi ve yurt dışından iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetler ile ilgili
olarak sağlanacak özel tahsisli kaynaklar; İdarece, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü adı
na, Kurulca belirlenecek bir kamu bankasında açılacak "Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazmina
tı ve Diğer Hizmetler Hesabı"na yatırılır. Bu hesabın kullanılması ve değerlendirilmesinde İş ve İş
çi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevlidir. İvedi ve zorunlu harcamaların, nakit durumunun
yetersizliği sebebiyle yapılamaması halinde İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün talebi
üzerine Özelleştirme Fonundan daha sonra yapılacak aktarmalara mahsuben özelleştirmeye bağlı
İş Kaybı Tazminatı ve Diğer Hizmetler Hesabına Kurul kararı ile aktarma yapılabilir.
İş kaybı tazminatı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddesindeki usul
ve esaslar çerçevesinde belirlenecek günlük net kazanç tutarıdır. Bu madde kapsamına girenlerden,
hizmet akdinin sona erdiği tarihte aynı işveren ile hizmet akdi kesintisiz en az; 550 günden beri de
vam edenlere 90 gün, 1 100 günden beri devam edenlere 120 gün, 1 650 günden beri devam eden
lere 180 gün, 2 200 günden beri devam edenlere 240 gün süre ile iş kaybı tazminatı verilir. Sözkonusu tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanmaya hak kazananların, bu tazminat ve hizmetlerden
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yararlanabilmeleri için, hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İş ve İşçi Bul
ma Kurumuna başvurmaları zorunludur. İş ve İşçi Bulma Kurumu hak sahiplerinin başvurularını
müteakip, gerekli incelemeyi en geç 30 gün içinde sonuçlandırarak iş kaybı tazminatına hak kaza
nıldığını tespit etmesi halinde hizmet akdinin feshi tarihinden geçerli olmak üzere, inceleme ve bu
na ilişkin işlemlerin sonuçlanmasından itibaren 10 gün içinde iş kaybı tazminatım aylık olarak öde
meye başlar. Aylık ödemeler, tazminata esas gün sayısına göre günlük net kazancın 30 günlük tu
tarı üzerinden yapılır.
Bu maddede öngörülen şekilde hizmet akitleri sona erenlerden; hizmet akitlerinin sona erme
tarihi itibariyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince hizmet ve prim ödeme sü
relerine göre yaşlılık aylığına hak kazananlar iş kaybı tazminatı ye diğer hizmetlerden yararlana
mazlar. İş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlananların, işe yerleştirilmeleri veya kendi
lerinin iş bulmaları halinde ödenmekte olan tazminata ve diğer hizmetlere ilişkin haklan sona erer.
İş kaybı tazminatının verilmesi ve diğer hizmetlerin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar; İdare ile
İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolla belirlenir.
Bu Kanunun 26 ncı maddesi gereğince yapılacak özelleştirme uygulamaları sonucu doğacak
iş kaybı nedeni ile tazminata hak kazananlara ödenmesi gerekecek tazminat tutarları, bu maddede
öngörülen esas ve usuller çerçevesinde ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından hesaplanır. Bu
suretle hesaplanan tazminat tutarları 26 ncı madde gereğince özel bir hesapta toplanan gelirlerden
karşılanmak üzere ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından hak sahiplerine ödenir.

Kuruluşlardaki Personelin Nakli
MADDE 22. - Özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültü
len, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
personel ile sözleşmeli personel, diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlarına, 217 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendinde yer alan hükümler de dikkate alınarak aşağı
daki şekilde nakledilirler;
Bu kuruluşların;
a) Özelleştirilmeleri sonucu sermayeierindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesi veya
bunların müessese, işletme ve işletme birimlerinin satılması veya devredilmesi halinde; satış veya
devre ilişkin sözleşmenin imzalanmasından,
b) Küçültülmesi, faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli veya süresiz ola
rak kapatılması veya tasfiye edilmesi sonucu istihdam yapısının değişmesi halinde bunlarla ilgili
işlemlerin sonuçlanmasından,
itibaren onbeş gün içerisinde işlem sonuçlan İdare tarafından ilgili kuruluşa bildirilir. İlgili ku
ruluş bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde memur ve sözleşmeli personelle ilgili bilgile
ri Devlet Personel Başkanlığına gönderir. Bu bilgilerin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesin
den itibaren en geç kırkbeş gün içerisinde bu Başkanlığın teklifi üzerine ilgili personel, kamu ku
rum ve kuruluşlarında durumlarına uygun boş kadro ve pozisyonlara atanırlar. Atamalan yapılan
personelin işe başlama sürelerine ve işe-başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. 190 sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlarda personelin duru
muna uygun boş kadro bulunmaması halinde mevcut boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece deği
şikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde gereğince yapılacak kadro değişikliklerinde
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz.
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yararlanabilmeleri için, hizmet akitlerinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde îş ve İşçi Bul
ma Kurumuna başvurmaları zorunludur. İş ve İşçi Bulma Kurumu hak sahiplerinin başvurularım
müteakip, gerekli incelemeyi en geç 30 gün içinde sonuçlandırarak iş kaybı tazminatına hak kaza
nıldığını tespit etmesi halinde lıizmet akdinin feshi tarihinden geçerli olmak üzere, inceleme ve bu
na ilişkin işlemlerin sonuçlanmasından itibaren 10 gün içinde iş kaybı tazminatını aylık olarak
ödemeye başlar. Aylık ödemeler, tazminata esas gün sayısına göre günlük net kazancın 30 günlük
tutan üzerinden yapılır.
Bu maddede öngörülen şekilde hizmet akitleri sona erenlerden; hizmet akitlerinin sona erme
tarihi itibariyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince hizmet ve prim ödeme sü
relerine göre yaşlılık aylığına hak kazananlar iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlana
mazlar. İş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlananların, işe yerleştirilmeleri veya kendi
lerinin iş bulmaları halinde ödenmekte olan tazminata ve diğer hizmetlere ilişkin haklan sona erer.
İş kaybı tazminatının verilmesi ve diğer hizmetlerin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar; İdare ile
iş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle belirlenir.
İş kaybı tazminatının fiilen ödendiği sürelere ait sosyal güvenlik kuruluşları kesintileri İş ve
İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce aynca hak sahipleri adına ilgili kurumlara ödenir.
Bu Kanunun 26 ncı maddesi gereğince yapılacak özelleştirme uygulamaları sonucu doğacak
iş kaybı nedeni ile tazminata hak kazananlara ödenmesi gerekecek tazminat tutarlan, bu maddede
öngörülen esas ve usuller çerçevesinde ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından hesaplanır. Bu
suretle hesaplanan tazminat tutarları, 26 ncı madde gereğince özel bir hesapta toplanan gelirlerden
karşılanmak üzere ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından hak sahiplerine ödenir.
Kuruluşlardaki Personelin Nakli
MADDE 22. - Özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçül
tülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi
personel ile sözleşmeli personel (kapsam dışı personel dahil) diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlanna, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (0 bendinde yer alan hüküm
ler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde nakledilirler;
Bu kuruluşların;
a) Özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesi veya
bunlann müessese, işletme ve işletme birimlerinin satılması veya devredilmesi halinde; satış veya
devre ilişkin sözleşmenin imzalanmasından,
b) Küçültülmesi, faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli veya süresiz
olarak kapatılması veya tasfiye edilmesi sonucu istihdam yapısının değişmesi halinde bunlarla il
gili işlemlerin sonuçlanmasından,
'
'
.
itibaren onbeş gün içerisinde işlem sonuçları İdare tarafından ilgili kuruluşa bildirilir. İlgili ku
ruluş bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde memur ve sözleşmeli personelle ilgili bilgile
ri Devlet Personel Başkanlığına gönderir. Bu bilgilerin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesin
den itibaren en geç kırkbeş gün içerisinde bu Başkanlığın teklifi üzerine ilgili personel, kamu ku
rum ve kuruluşlannda durumlarına uygun boş>kadro ve pozisyonlara atanırlar. Atamalan yapılan
personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. 190 sayılı Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlarda personelin duru
muna uygun boş kadro bulunmaması halinde mevcut boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece
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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) bentlerinde belirtilen durumlarda atamala
rının yapılıp, eski kurumları ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçecek süredeki, aylık ücret,
sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük haklan Özelleştirme Fonundan ödenir ve bunlardan TC
Emekli Sandığına tabi olanların bu süre içinde de Sandıkla olan ilgileri devam eder. Kamu kurum
ve kuruluşlarına atanan personelin devir sözleşmelerinin yapıldığı tarihteki kadro ve pozisyonları
na ait aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin
net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye,
her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutanndan
fazla olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın taz
minat olarak ödenir. Ancak kuruluşun özelleştirme programına alındığı tarihte bu Kanunun 24 ün
cü maddesinde belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaya en çok 3 (üç) yılı kalmış olanların özel
leştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar nakilleri yapılmaz.

Sosyal Yardım Zammı
MADDE 23. - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşların, özelleştirme uygulamaları sonucu
bunlardaki kamu payının % 15'in altına düşmesinden veya bunların tasfiyesinden yahut tüzelkişi
likleri sona erecek şekilde kapatılmasından önce sosyal yardım zammına hak kazanmış olan perso
nele 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesi gereğince ödenen sosyal yardım
zamları, ödemenin yapılmasını müteakip Sosyal Sigortalar Kurumunun yazılı talebi üzerine İdare
tarafından Özelleştirme Fonundan karşılanmak üzere en çok iki ay içinde adı geçen kuruma ödenir.
Özelleştirme Fonunun diğer yükümlülükleri de dikkate alınarak, sosyal yardım zamlarının süresin
de Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesinin mümkün olmadığı hallerde sosyal yardım zamlan Ha
zinece karşılanır.
Emeklilik
MADDE 24. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışmakta olan 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa tabi personel ile bu kunıluşlarda çalışmakta olan sözleşmeli personelden;
tabi oldukları mevzuat gereği hizmet süresi itibariyle emeklilik hakkını kazananlara, bu hakkı ka
zandıkları tarihten itibaren iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde emeklilik ikramiyeleri %
20 (yüzdeyirmi) fazlasıyla ödenir. Emeklilik ikramiyesine ilave olarak ödenecek % 20 (yüzdeyirmi) tutarındaki miktar, ödemeyi müteakip TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün talebi üzerine
Özelleştirme Fonundan karşılanır.
Kadro İhdası
MADDE 25. - Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan personelden bu Kanunun
22 nci maddesine göre diğer kamu kurum,ve kuruluşlarına atanacaklar için kullanılmak üzere aşa
ğıdaki kadrolar ihdas edilerek 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek
lenmiştir.
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değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde gereğince yapılacak kadro değişiklikle
rinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulan
maz. Bu fıkrada geçen süreler askerlik görevini yapmakta olanlar için terhislerini takip eden ayba
şından itibaren başlar.
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
ruluşlanna atanacak personelin bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda atamala
rının yapılıp, eski kurumlan ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçecek süredeki, aylık ücret,
sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük haldarı 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 devir sözleşmelerinin yapıldığı tarihteki kadro ve pozisyonlarına
ait aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net
tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her
türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından faz
la olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazmi
nat ödenir. Ancak, kuruluşun özelleştirme programına alındığı tarihte bu Kanunun 24 üncü madde
sinde belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaya en çok 3 (üç) yılı kalmış olanların özelleştirme iş
lemleri sonuçlamneaya kadar nakilleri yapılmaz.
Sosyal Yardım Tamım
MADDE 23. -Tasarının 23 üncü maddesi 23 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Emeklilik
MADDE 24. - Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
na tabi personelden; T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre, hizmet süresi itibariyle emek
lilik hakkını kazananlara bu hakla kazandıkları tarihten itibaren ilci ay içinde emekli olmayı is
temeleri halinde, emeklilik ikramiyeleri % 30 (Yüzde otuz) fazlasıyla ödenir. Emeklilik ik
ramiyesine ilave olarak ödenecek % 30 (Yüzde otuz) tutanndaki miktar, ödemeyi müteakip T.C.
Emeldi Sandığı Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Özelleştirme Fonundan karşılanır.
Kadro İhdası
MADDE 25. - Tasarının 25 inci maddesi 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 720)

-56(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

İHDAS EDİLEN KADROLAR
(V) SAYILI CETVEL
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Bu cetvelde yer alan kadrolar; özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışan personelin
durumuna uygun kadro bulunmaması halinde Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıf, unvan ve derece de
ğişikliği yapılmak suretiyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan
kurumların, merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye ve fonlarına tahsis edilebilir.
Mahallî İdarelerde Özelleştirme Uygulamaları
MADDE 26. - Belediye ve il özel idarelerine ait ticarî amaçlı kuruluşlar ile pay oranlarına ba
kılmaksızın her türlü iştiraklerindeki paylanmn özelleştirilmesine ilişkin işlemler bu Kanundaki
esaslara göre, yetkili organlarınca belirlenir ve yürütülür.
Bu şekilde sağlanan gelirler ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından özel bir hesapta topla
nır. Bu özel hesapta toplanan gelirler ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından öncelikle; özelleş
tirme uygulamaları sonucu doğabilecek iş kaybı nedeni ile yapılacak tazminat ödemeleri ile gerekti
ğinde bu madde gereğince ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından özelleştirilecek diğer kuruluş
larda yapılacak idarî, malî, teknik ve hukukî düzenlemelerin gerektirdiği harcamalarda kullanılır. Bu
madde gereğince elde edilecek özelleştirme gelirlerinden yukarıda belirtilen öncelikli harcamalar dü
şüldükten sonra kalan miktar ilgili belediye ve il özel idaresi tarafından bütçelerine gelir kaydedilir.
Belediye veya il özel idarelerinin yapacakları özelleştirme uygulamaları çerçevesinde özel ih
tisas gerektiren konulara ilişkin müşavirlik, araştırma, pazarlama ve teknik hizmetler; ilgili beledi
ye veya il özel idaresinin talebi üzerine idarece sağlanabilir.
Vergi Muafiyeti
MADDE 27. - Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme uygulamalarına ilişkin
işlemler (sözleşmeler dahil) her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
MADDE 28. - 29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi madde başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
"Kamu Ortaklığı Fonu
Madde 4. - Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen proje ve işlerle ilgili olarak ihraç edile
cek gelir ortaklığı senetleri ve her türlü kıymetli evrakın satışı, altyapı tesislerinin işletilmesi ve iş
letme hakkı verilmesinden sağlanan gelirler ile diğer mevzuatla tahsis edilen kaynaklar, ilgili ku
ruluşların bütçeleri dışında TC Merkez Bankasında kurulacak Kamu Ortaklığı Fonunda toplanır.
Kamu Ortaklığı Fonu, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca yönetilir."
MADDE 29. - 2983 sayılı Kanunun 5 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmiştir.
"Kamu Ortaklığı Fonunun Kullanım Alanları
Madde 5. - Kamu Ortaklığı Fonu;
a) Kamu Ortaklığı Fonundan finansa edilecek tesislerin finansmanında, bunların işletme, ba
kım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının karşılanmasında,
b) ileride gelir ortaklığı senedi çıkarılacak veya işletme hakkı yerilecek altyapı tesisleri ile di
ğer tesislerin finansmanında,
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Mahallî İdarelerde Özelleştirme Uygulamaları
MADDE 26. - Tasarının 26 ncı maddesi 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Vergi Muafiyeti
MADDE 27. - Tasarının 27 nci maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
MADDE 28. - Tasarının 28 inci maddesi 28 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 29. -Tasarının 29 uncu maddesi 29 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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c) Gelir ortaklığı senetleri için yapılacak her türlü ödemelerde,
d) Gereldi görülen hallerde, piyasaya arz edilmiş olan gelir ortaklığı senetlerinin ve her türlü
kıymetli evrakın satın alınmasında,
e) Kamu Ortaklığı Fonunun mevzuatla belirlenen kullanım alanları ile ilgili her türlü işlemin
yürütülebilmesi için gerekli harcamalarda,
kullanılır. Ayrıca Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgarî % 10'u kalkınmada öncelikli yöre
lerdeki istihdamı artırıcı yatırımların finansmanında kullanılabilir. Fon bakiyelerinin kısmen veya
tamamen, kamu bankalarında nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığınca, kamu bankaları dışında nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ise Hazine ve Dış
ticaret Müsteşarının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile belirlenir."
MADDE 30. - 2983 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmiştir.
"Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri
Madde 6. - Kamu Ortaklığı Fonuna ilişkin olarak Yüksek Planlama Kurulunun görev ve yet
kileri aşağıda belirtilmiştir;
a) Gelir ortaklığı senetleri ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzen
lenmesine ve altyapı tesisleri için işletme hakkı verilmesine karar vermek,
b) Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına uygun ve bu senetlerin değerini artıracak yön
de her yıl gelir dağıtım esaslarını tespit etmek,
c) İhraç edilecek gelir ortaklığı senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın
adedi, değeri ve bunlarla ilgili diğer hususlar hakkında karar vermek,
d) Gelir ortaklığı senetleri ihracı suretiyle gelirleri satılan ve/veya satılacak olan altyapı tesis
lerinin tarife ve ücretlerini tespit etmek,
e) İleride gelir ortaklığı senetleri çıkarılacak veya işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri ile
Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilecek diğer tesisleri belirlemek ve bu tesislerin finansmanı ile
bunların işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının kısmen veya tamamen
Kamu Ortaklığı Fonundan karşılanmasına karar vermek,
f) Bakanlar Kurulunca yatırım programına alınan projelerden ileride gelir ortaklığı uygulama
sına dahil edilecek altyapı tesislerini tespit etmek,
g) Yurt içi ve yurt dışından Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak üzere
kredi almaya, Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ve her türlü menkul kıymet ihracı ile
diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek,
h) Kamu Ortaklığı Fonu bütçesini görüşerek karara bağlamak,
ı) Kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan finansman ile ilgili esaslar hakkında teşvik sistemi
de göz önünde bulundurularak karar vermek."
MADDE 31. - 2983 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Kamu Ortaklığı Fonunun Denetimi
Madde 15. - Kamu Ortaklığı Fonunun denetimi 21.2.1967 tarih ve 832 sayılı Kanun hüküm
leri uyarınca Sayıştay Başkanlığınca yapılır. Ancak, 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tesci
le ilişkin hükümleri uygulanmaz.
MADDE 32. - 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
.
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MADDE 30. - Tasannm 30 uncu maddesi 30 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 31. -Tasarının 31 inci maddesi 31 inci madde olaraiv aynen kabul edilmiştir.

MADDE 32. - Tasarının 32 nci maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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"Bu şekilde tahsil edilen paralar tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar TC Zi
raat Bankası Ankara Merkez Şubesinde Hazine ve Dışticarct Müsteşarlığı adına açılacak "Çalışan
ların Tasarruflannı Teşvik Hesabı"na yatınlır.
MADDE 33. - 3417 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 5. - Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 4 üncü maddeye göre açılacak hesapta topla
nan paraları, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, gayrimenkul alım satımı
na yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, her türlü menkul kıymetler ve verimi yüksek yatırımlara
yatırmak suretiyle nemalandırır."
MADDE 34. - 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci madde
sinin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"3. Kamu iktisadî kuruluşu "Kuruluş"; sermayesinin tamamı Devlete ait olup, tekel niteliğin
deki mal ve hizmetleri kamu yaran gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu
kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadî teşebbüsüdür."
MADDE 35. - A) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki (B-KAMU İKTİSA
DÎ KURULUŞLARI (KİK)" başlıklı bölümde yer alan kuruluşlardan "Türk Hava Yollan AO",
"Çay İşletmeleri Genel Müdürülüğü", "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü" bu bölümden çıkanlarak aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin sonuna ekli "A-İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLE
Rİ (İDT) " bölümüne eklenmiştir.
B) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki "(B) KAMU İKTİSADÎ KURULUŞ
LARI (KİK)" bölümü aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
"(B) KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI (KİK)
- TC Devlet Demir Yollan İşletmesi Genel Müdürlüğü,
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,
- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
- TC Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
- Türk Telekomünikasyon AŞ"
MADDE 36. - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasın
da geçen "...ve Kamu Ortaklığı..." ibaresi metinden çıkarılış ve fıkraya "...Başbakan Müşavirlikle
rine..." ibaresinden sonra gelmek üzere "...Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan
Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine..." iba
resi eklenmiştir.
Çeşitli Hükümler
MADDE 37. - Özelleştirme uygulamaları ile ilgili olarak;
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.
b) Bu Kanun hükümleri gereğince yapılacak uygulamalar ile ihale usullerine ilişkin esaslar
İdarece çıkarılacak yönetmeliklerle tespit olunur. Bu yönetmelikler Kurulca onaylanmasını müte
akip Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanunda hüküm bu
lunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
Yasaklar ve Cezaî Hükümler
MADDE 38. - Özelleştirme programında bulunan kuruluşlardan Sermaye Piyasası Kanunu
nun kapsamına giren ve hisseleri borsada işlem gören kuruluşlann yönetim kurulu başkan ve üyeTürkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE 33. - Tasarının 33 ncü maddesi 33 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 34. - Tasanmn 34 üncü maddesi 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 35. - Tasanmn 35 inci maddesi 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 36. - 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasın
da geçen ".... ve Kamu Ortaklığı..." ibaresi metinden çıkanlmış ve fıkraya "....Başbakan Müşavir
liklerine...." ibaresinden sonra gelmek üzere " Özelleştirme idaresi Başkanlığında Başkan, Baş
kan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkam, Proje Grup Başkam ve Basın ve Halkla İliş
kiler Müşavirliğine..." ibaresi eklenmiştir.
Çeşitli Hükümler
MADDE 37. - Tasanmn 37 nci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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leri, denetçileri ve diğer personeli ile İdare personeli görevleri dolayısıyla bu kuruluşların hesap ve
-işlemleri ile işletmelerine ilişkin öğrendikleri henüz kamuya açıklanmamış bilgileri açıklayamazlar ve bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak serma
ye piyasalarında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağla
malarına yönelik olarak borsa içinde ve dışında bu kuruluşlarla ilgili menkul kıymet alım satımı ya
pamazlar. Bu yasak bu maddede belirtilen kişilerin eş ve çocuklarını da kapsar.
Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında fiilin mahiyet ve önemine göre birlikte veya ayrı
hükmolunmak üzere altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüzmilyondan beşyüzmilyona kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar.
MADDE 39. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki mad
de eklenmiştir.
"EK MADDE 71. - Sosyal güvenlik bakımından TC Emekli Sandığına tabi bir görevde bu
lunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşlara atananlarla, bu kuruluşların özelleştiril
meleri sonucu sermayelerindeki kamu payı % 50'nin altına düşenler ile anonim şirkete dönüştürül meyenlerden satılan veya devredilenlerde TC Emekli Sandığına tabi olarak çalışan personelden is
teyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının
% 50'nin altına düştüğü tarihten, anonim şirket statüsünde olmayanların satışı veya devri tarihin
den sonra Sandığa tabi olarak geçen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez.
MADDE 40. - 7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde yeniden düzenlenmiştir.
"Madde 6. - Petrol ile ilgili; müsaade, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi alma hak* ki Devlet adına, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir. Ortaklık bu hakkı bizzat veya idare
sine ve sermayesine hâkim olduğu uzman kuruluşlar aracılığı ile kullanır veya bu Kanun hüküm
leri dahilinde bu kuruluşlara devredebilir.
Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, sermayelerinde kamu payı bulunanlar da dahil,
sermaye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan
özel hukuk tüzelkişilerine müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi verilebilir.
Kuruluş amacına uygun olmak şartıyla, yukarıda belirtilen tüzelkişilere, ülke ekonomisine ya
rarlı olması halinde, Bakanlar Kurulunca belge verilebilir. Ancak, yürürlükteki mevzuat çerçeve
sinde yapılan özelleştirme uygulamaları sonucu, özelleştirilen kuruluşun devri tarihinde sözkonusu belge, kuruluşu devralan özel hukuk tüzelkişilerine devredilmiş sayılır ve belgenin tescili ile bu
husustaki diğer işlemler Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce yapılır."
MADDE 41. - 6326 sayılı Kanunun 116 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Ancak, yürürlüteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan özelleştirme uygulamaları ne
deniyle ithal edilecek yabancı sermaye, bu Kanunla düzenlenen kur garantili transfer ile ilgilendi
rilmez."
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 42. - 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendi,
28.5.1985 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 17
• nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. - Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye ekli cetvellere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. - Anayasa Mahkemesince iptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait iken bu İdarenin Özelleştirme İdaresi Başkan
lığına dönüştürülmesi sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığına intikal eden bütün personel ile her
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MADDE 38. - Tasarının 39 uncu maddesi 38 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 39. - Tasarının 40 inci maddesi 39 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 40. - Tasarının 41 inci maddesi 40 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 4L - Tasarının 42 nci maddesi 41 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
G E Ç l d MADDE 1. -Tasarının geçici 1 inci maddesi geçici madde 1 olarak aynen kabul edil
miştir.
GEÇÎCl MADDE 2. - Anayasa Mahkemesince iptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığına ait iken bu idarenin Özelleştirme idaresi Başkan
lığına dönüştürülmesi sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığına intikal eden bütün personel ile her
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türlü taşıt, menkul, gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşlar bu Kanunla kuru
lan Özelleştirme idaresi Başkanlığına devredilmiştir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Ortaklığı İdaresi veya Özelleştirme İdare
si personeli olup, bu maddenin birinci fıkrası gereğince Özelleştirme İdaresine devredilmiş sayılan
personele 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ödenen aylık ek gösterge, herürlü zam
ve tazminatlar ile sözleşmeden doğan ücret, ikramiye ve 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun
değişik 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti ile diğer özlük haklan, 530 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesince verilen yürürlüğünün durdurulması kararının
Resmî Gazetede yayımlandığı tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen dönem
için de aynı esas ve usullere göre tahakkuk ettirilerek ödenir. Ancak, bahsi geçen dönem için ya
pılmış olan ödemeler mahsup edilir..
Kadroları kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlen
dirilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, sözleş
meden doğan ücret, ikramiye ile diğer özlük haklan yeni bir kadroya atanıncaya kadar şahıslarına
bağlı olarak saklı tutulur.
Kadrosuz sözleşmeli personel, öğrenim durumlanna göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak
kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddeleri ile 458 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek
suretiyle durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bu personelin aylık sözleşme ücretlerinin (ikrami
yenin bir aya isabet eden miktan dahil, fazla çalışma ücreti hariç) net tutan, atandığı kadronun ay
lık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat haklan ile fazla çalışma ücreti dahil, aylık net tutanndan fazla olması halinde, aradaki fark kapanıncaya kadar herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın
tazminat olarak ödenir. Aynca bu personelin aylık ücretine, aradaki farkın kapanacağı tarihe kadar
geçecek süre içinde Özelleştirme Uzmanı olarak çalışan personelin sözleşme ücretinde meydana
gelecek net artışın % 50'si (yüzdeelli) oranında net artış yapılır.
Bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemelere paralel olarak "Özelleştirme İdaresinde Çalıştınlacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslan" bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren Bakanlar Kurulunca iki ay içinde çıkanlıir.
GEÇİCİ MADDE 3. - 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun; 36 ncı maddesinin, ortak hü
kümler bölümünün A-11 numaralı bendine "Başbakanlık Uzman Yardımcılan" ibaresinden sonra
gelmek üzere "Özelleştirme Uzman Yardımcılan", "Başbakanlık Uzmanlığına" ibaresinden sonra
gelmek üzere "Özelleştirme Uzmanlığına" ibareleri, aynı kanuna ekli I sayılı ek gösterge cetvelin
de (I/g) bölümüne "Başbakanlık Uzmanlan" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özelleştirme Uzmanlan" ibaresi, "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin (A) özel Hizmet Tazminatı bölü
münün (i) bendine "Devlet Bütçe Uzmanlan" ibaresinden sonra gelmek üzere "Özelleştirme Uz
manı" ibareleri eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4. - Bu Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince İdareye devredilen perso
nelden en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar ile en az iki ve üç yıllık yükseköğrenim gör
müş olanlardan Şube Müdürü (Uzman) kadrosunda bulunanlardan yaş sınınna bakılmaksızın, en az
iki yılı Toplu Konut ye Kamu Ortaklığı idaresi, Kamu Ortaklığı idaresi ve Özelleştirme idaresi
Başkanlıklarında geçmek kaydıyla üç yıl ve daha fazla kamu hizmeti olanlar Özelleştirme Uzman
lığı Sınavına, hizmet süresi üç yıldan az olanlar Özelleştirme Uzman Yardımcılığı Sınavına tabi tu
tulurlar. Sürelerin hesabında sınavların yapıldığı tarih esas alınır. Sınavlarda başarılı olanlar du
rumlarına uygun Özelleştirme Uzmanlığı veya Özelleştirme Uzman Yardımcılığı kadrolanna ata
nırlar. Bu suretle özelleştirme uzmanlığına atananlar ile özelleştirme uzman yardımcılığına atanan
lardan yeterlik sınavında başanlı olup, özelleştirme uzmanlığına atananlar hakkında 657 sayılı
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türlü taşıt, menkul, gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşlar bu Kanunla kuru
lan özelleştirme tdaresi Başkanlığına devredilmiştir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Ortaklığı idaresi veya özelleştirme idare
si personeli olup, bu maddenin birinci fıkrası gereğince Özelleştirme idaresine devredilmiş sayılan
personele 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyannca ödenen aylık ek gösterge, her türlü
zam ve tazminatlar ile sözleşmeden doğan ücret, ikramiye ve 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı
Kanunun değişik 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti ile diğer özlük haklan, 530 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesince verilen yürürlüğünün durdurulması
karanmn Resmî Gazetede yayımlandığı tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında geçen
dönem için de aynı esas ve usullere göre tahakkuk ettirilerek ödenir. Ancak, bahsi geçen dönem
için yapılmış olan ödemeler mahsup edilir.
Kadrolan kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlanna uygun işlerde görevlen
dirilirler. Bunlann eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, sözleş
meden doğan ücret, ikramiye ile diğer özlük haklan yeni bir kadroya atanıncaya kadar şahıslanna
bağlı olarak saklı tutulur.
Kadrosuz sözleşmeli personelin sözleşmelerinden doğan hakları aynen devam eder. Bunlardan
memuriyete geçirilenlerin öğrenim durumlanna göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun Ek Geçici 1. 2 ve 3 üncü maddeleri ile 458 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiy
le durumlanna uygun kadrolara atanırlar. Bu personelin aylık sözleşme ücretlerinin (ikramiyenin
bir aya isabet eden miktan dahil, fazla çalışma ücreti hariç) net tutan atandığı kadronun aylık, ek
gösterge, her türlü zam ve tazminat haklan ile fazla çalışma ücreti dahil, aylık net tutanndan fazla
olması halinde, aradaki fark kapanıncaya kadar herhangi bjr kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat
olarak ödenir.
Bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemelere paralel olarak "Özelleştirme idaresinde Çalıştınlacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları" bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren Bakanlar Kurulunca iki ay içinde çıkanlır.
GEÇlCl MADDE 3. - Kamu bankalannm (Eximbank hariç) özelleştirme işlemleri, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde tamamlanır.
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Devlet Memurlan Kanununun 36 ncı maddesinin ortak hükümler bölümünün A/l 1 numaralı bendi
ile I sayılı ek gösterge cetvelinin I/g bölümündeki hükümler uygulanır.
Sınavlara katılmayanlar ve sınavlarda başarılı olamayanlar durumlarına uygun diğer kadrola
ra atanırlar. Bunlar hakkında bu Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.
Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılacak sınavlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren altı ay içinde iki kez yapılır.
Açılacak sınavlarda başarılı olup Özelleştirme Uzman Yardımcılığına atananların evvelce şube
müdürü (uzman), uzman, uzman yardımcısı, kadrosuz sözleşmeli statüde ve memur statüsünde ge
çirdikleri hizmet süreleri, bu kadroda geçirilmesi gereken üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı görevinde bulu
nanlar herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın Özelleştirme Uzmanı unvanını almış sayılırlar.
GEÇİCİ MADDE 5. - Kurulca aksine karar verilmedikçe, Yüksek Planlama Kurulu ve Kamu
Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından daha önce alınmış olan kararlardan bu Kanun hükümlerine
aykırı olmayanların uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 6. - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar İdarede kuru
lan birimlere verilen görevlerin, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yürütül
mesine devam edilir. Ekli (I) sayılı listede gösterilen birimlerin görevleri Başkan tarafından belir
lenir. İdare, teşkilat ve kadrolarını ilci ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.
GEÇİCİ MADDE 7. - Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ve buna ilişkin belge ve kayıtlar ile
3417 sayılı Kanun gereğince oluşturulan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına ve bu hesap
ta toplanan paralann nemalandınlmasına ilişkin belge ve kayıtlar, 1.1.1995 tarihi itibariyle Hazine
ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilmiş sayılır. Bu devir ile ilgili durum tespiti protokolü İdare ile
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı arasında imzalanır.
Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ile Çalışanlann Tasarruflarım Teşvik Hesabının yönetimi
ne, kullanılmasına ve bu hesapta toplanan paraların nemalandınlmasına ilişkin işlemler,
31.12.1994 tarihine kadar İdarece, 1.1.1995 tarihinden itibaren Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığın
ca yürütülür.
1.1.1995 tarihinde;
a) Kamu Ortaklığı Fonu mevcudunda bulunan Özelleştirme Gelir Hesabı ile Temettü Hesabın
daki tutarlardan Yüksek Planlama Kurulu kararlan uyarınca evvelce Kamu Ortaklığı idaresinin yö
netimindeki Kamu Ortaklığı Fonuna bırakılan kılını Özelleştirme Fonuna,
b) Evvelce Kamu Ortaklığı İdaresi adına açılmış bulunan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik
Hesabı mevcudunda bulunan tutarlar, bu Kanun gereğince Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adı
na açılacak olan Çalışanlann Tasarruflarını Teşvik Hesabına,
aktarılır.
İptal edilen 530 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince açılmış bulunan Özelleştirme
Fonuna, anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aktarılmış olan tutarlar bu Kanun
gereğince oluşturulan Özelleştirme Fonuna aktarılır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Ortaklığı İdaresi projeleri kapsamında yer
alan ve/veya Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen altyapı projeleri ait olduklan proje kapsa
mından çıkarılarak ilgili kurumların projeleri arasına alınmış sayılır. Bunlann fınansmanımn Kamu
Ortaklığı Fonundan sağlanmasına devam olunur.
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GEÇİCİ MADDE 4. - Tasarının geçici 5 inci maddesi geçici 4 üncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5. - Tasarının geçici 6 ncı maddesi geçici 5 inci madde olarak aynen kabul
edilmiştir.

GEÇİCİ MAJDDE 6. -Tasannın geçici 7 nci maddesi geçici 6 ncı madde olarak aynen kabul
edilmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 8. - Bu Kanunla kurulan İdarenin 1994 yılı harcamaları, bu Kanundan ön
ceki mevzuat gereği yetkili makamlarca onaylanmış olan Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bütçe
sinden karşılanır.
29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanun ile diğer mevzuatta, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu-na, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanına ve Kamu Ortaklığı Fo
nuna yapılmış olan atıflar, ilgisine ve hizmetin özelliğine göre bu Kanunla kurulan Özelleştirme
Yüksek Kuruluna, Özelleştirme İdaresine, Özelleştirme İdaresi Başkanına, Özelleştirme Fonuna,
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına, Hazine ve Dışticaret Müsteşarına ve Yüksek Planlama Kuru
luna yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 9. - Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanları ile ilgili olarak, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yükümlenilmiş olan borçlar,
ödeme tarihlerinde Özeleştirme Fonundan ödenir. Özelleştirme Fonunda yeterli miktar bulunma
ması halinde sözkonusu borçlar Kamu Ortaklığı Fonundan karşılanın
GEÇİCİ MADDE 10. - Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde
çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde geçen hizmet
süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri ta
vanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin
tespitinde değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alın
mış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve sözleşmeli
personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 22 nci maddesinde fark olarak ödenmesi öngörü
len tazminata ilişkin hükümler uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 11. - Özelleştirme programına alman kuruluşlarda bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte çalışmakta olan 657 sayılı Devlçt Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli
personelden emeklilik hakkım kazanmış olanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki
ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde 24 üncü madde hükmünden yararlanırlar.
GEÇİCİ MADDE 12. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mev
zuat gereğince özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş olan kuruluşlar bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme programına alınmış ve İdareye devredilmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 13. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kamu Ortaklığı İdaresi
Başkanlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak evvelce yürürlükte bulunan mevzuat hü
kümlerine göre yapılan işlemlerle, iptal edilen 531 sayılı Kanun Hükmünde Kararamenin 5 inci
maddesi gereğince ilgili kuruluşlarca yapılan personel nakil ve atama işlemleri ile 546 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi gereğince yapılan intibak ve fark tazminatı öden
mesi işlemleri geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 14. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen kuruluşlar
da bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen statüde çalışan personelden, anılan maddede belirtilen
nedenlerle iş akitleri feshedilmiş olanlar da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün
içinde İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde 21 inci maddede belir
tilen esas ve usuller çerçevesinde meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetlerin
den yararlandırılır.
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GEÇİCİ MADDE 7. - Tasarının geçici 8 inci maddesi geçici 7 nci madde olarak aynen kabul
edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8. - Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanları ile ilgili olarak, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yüklenilmiş bulunulan borç
lar, ödeme tarihlerinde Kamu Ortaklığı Fonundan ödenir. Kamu Ortaklığı Fonunda yeterli imkân
bulunamaması halinde söz konusu borçlar özelleştirme Fonundan karşılanır.
GEÇİCİ MADDE 9. - Tasarının geçici 10 uncu maddesi geçici 9 uncu madde olarak aynen
kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 10. - özelleştirme Programına alınan Kuruluşlarda bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte T.C. Emekli Sandığına tabi çalışan personel ile yine T.C. Emekli Sandığına tabi
çalışan Sözleşmeli personelden emeklilik hakkını kazanmış olanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde 24 üncü madde hükmünden yarar
lanırlar.
GEÇİCİ MADDE 1 1 . - Tasarının geçici 12 nci maddesi geçici 11 inci madde olarak aynen
kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 12. - Tasarının geçici 13 üncü maddesi geçici 12 nci madde olarak aynen
kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 13. -Tasarının geçici 14 üncü maddesi geçici 13 üncü madde olarak aynen
kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 14. - Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası ile Yıldız Çini ve Porselen
Sanayi İşletmelerinde halen görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel kad
roları ile birlikte; sözleşmeli veya sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personelden bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde memur statüsüne geçmek için yazılı olarak başvuTürkiye Büyük Millet Meclisi-
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Yürürlük
MADDE 43. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

,

MADDE 44. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Prof. Dr. T. Çiller
Başbakan
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
M. Karayalçın
Devlet Bakanı
Y. Aktuna
Devlet Bakanı
M. Gülcegün
Devlet Bakanı Y.
T. Savaş
Devlet Bakanı
İV. Kurt
Devlet Bakanı
A. A. Doğan
Devlet Bakanı
S. Sümer
Devlet Bakanı
Ş. Erdem
Millî Savunma Bakanı
M. Gölhan
Dışişleri Bakanı
O. M. Soysal
Millî Eğitim Bakanı
N. Ayaz
Sağlık Bakanı
D. Baran
Tarım ve Köyişleri Bakanı
R. Şahin
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. Dönen
Kültür Bakanı
T. Savaş
Orman Bakanı
H. Ekinci
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Devlet Bakam
N. Cevheri
Devlet Bakanı
A. Ş. Erek
Devlet Bakanı
B. S. Daçe
Devlet Bakam
E. Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
A. Köylüoğlu
Devlet Bakanı
A. Ataç
Devlet Bakanı
A. Gökdemir
Adalet Bakanı
M. Moğultay
içişleri Bakanı
N. Menteşe
Maliye Bakanı
. İ.Attila
Bay. ve İskân Bakanı
H. Çulhaoğlu
Ulaştırma Bakanı
M. Köstepen
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
N. Matkap
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
V. Atasoy
Turizm Bakanı
Ş. Ulusoy
Çevre Bakanı
R. Akçalı
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ruda bulunanlardan T.B.M.M. Başkanlığınca uygun görülenler, bu Kanunun 25 inci maddesi ile ih
das edilen ve T.B.M.M. Başkanlığına tahsis edilen kadrolara atanırlar Bunlar hakkında bu Kanu
nun 22 nci maddesinin tazminata ilişkin hükmü ile geçici 9 uncu maddesi hükmü uygulamr. Me
muriyete geçmek için başvuruda bulunmayanlar ile ataması yapılmayan personel, pozisyonları ile
birlikte Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün diğer birimlerinde görevlendirilir."
MADDE 42. - Tasarının 43 üncü maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
MADDE 43. - Tadarının 44 üncü maddesi 43 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE EICLt ÜSTELER
EK : 1 SAYILI LİSTE
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
Başkan

Başkan Yardımcısı

Ana Hizmet Birimi

Başkan

Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı

20 adet Daire Bşk.lığı

Danışma Birimleri

Yardımcı Birimler

Hukuk Müşavirliği
Personel ve Eğitim
Araşt Plan ve Koor. Dah Bşk.

Başkan Yardımcısı

Daire Başkanlığı

İdarî ve Malî işler

Başkan Yardımcısı

Basın ve Halkla İliş.

Dai. Bşk.

Başkan Yardımcısı

Daire Başkanlığı

Savunma Uzmanlığı

Başkanlık Müşavirliği

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 720)

-73PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI
EK : 1 SAYILI LİSTE
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ B AŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
Başkan Başkan Yardımcısı

Ana Hizmet Birimi

Başkan Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı

Sermaye piyasaları Dai. Bşk.
Finansman ve fon yönetimi

Danışma Birimleri

Yardımcı Birimler

Hukuk Müşavirliği Personel ve Eğitim
Araşt. Plan ve Koor. Dai. Bşk.

Başkan Yardımcısı

Dai. Bşk.

Daire Başkanlığı

Başkan Yardımcısı

Danışmanlık Hiz. Dai. Bşk.

Basın ve Halkla İliş. Dai. Bşk.

Başkan Yardımcısı

İhale hizmetleri Dai. Bşk.

Daire Başkanlığı

Proje değerlendirme ve

Başkanlık Müşavirliği

hazırlık Dai. Bşk.
. İstihdam ve sosyal planlama
Dai. Bşk.

Türkiye BüyUk Millet Meclisi

(S. Sayısı: 720)

İdarî ve Malî işler
Savunma Uzmanlığı

-74-

EK: 2 SAYILI LİSTE
KURUMU

: Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

TEŞKİLATI : Merkez
1 SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLAR
Serbest
Unvanı

Sımfı

Kadro Adedi

Toplam

Başkan

G.İ.H.

Başkan Yardımcısı

G.İ.H.

1
5
1
20
20
1
1
1
1
3
2
2
1
3
10
25
4
1
1
2
105

1
5
1
20
20
1
1
1
1
3
2
.2
1
3
10
25
4
1
1
2
105

5
15
2
5
27.

5
15
2
5
27

5
10
2
1
7
5
30

5
10
2
1

1. DERECE

1. Hukuk Müşaviri

G.İ.H.

Başkanlık Müşaviri

G.İ.H.

Daire Başkanı
Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı

G.İ.H.

Personel ve Eğitim Dairesi Başkam

G.İ.H.

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkam
APK Dairesi Başkanı

G.İ.H.
G.I.H.

G.İ.H.

Hukuk Müşaviri

G.İ.H.

Avukat

A.H.S.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Daire Tabibi

S.H.S.

G.İ.H.

APK Uzmanı

G.İ.H.

Özelleştirme Uzmam (Şube Müdürü)

G.İ.H.

Özelleştirme Uzmanı

G.İ.H.

Şube Müdürü

G.İ.H.
G.İ.H.

S?.vunma Uzmanı
Sivil Savunma Uzmam

G.I.H.
G.İ.H.

Sayman
TOPLAM
2. DERECE
Özelleştirme Uzmam (Şube MUdürU)

G.İ.H.

özelleştirme Uzmam

G.İ.H.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

G.İ.H.

Şube Müdürü

G.İ.H.
TOPLAM

3. DERECE
Özelleştirme Uzmam (Şube Müdürü)

G.İ.H.

Özelleştirme Uzmam

G.İ.H. .

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Avukat

A.H.S.

Şube MUdürU

G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H

Şef
TOPLAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 720)

. 7

5
30
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EK: 2 SAYILI ÜSTE
KURUMU

: Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

TEŞKİLATI : Merkez
1 SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLAR
Unvanı
1. DERECE
Başkan
Başkan Yardımcısı
1. Hukuk Müşaviri
Başkanlık Müşaviri
Sermaye Piyasaları Dairesi Başkam
Finansman ve Fon Yönetimi Dairesi Başkanı
ihale Hizmetleri Dairesi Başkanı
Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanı
Proje Değerlendirme ve Hazırlık Dairesi Başkam
İstihdam ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı
APK Dairesi Başkam
Hukuk Müşaviri
Proje Grup Başkam
Avukat
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Daire Tabibi
APK Uzmanı
Uzman (Şube Müdürü)
Uzman
Sivil Savunma Uzmanı
Sayman
TOPLAM
2. DERECE
Uzman (Şube Müdürü)
Uzman
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Şube Müdürü
TOPLAM
3. DERECE
Uzman (Şube Müdürü)
Uzman
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Avukat
Şube Müdürü
Şef
TOPLAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sınıfı
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.I.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.I.H.
G.I.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
A.H.S. .
G.İ.H.
S.H.S.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.I.H.
G.İ.H.
G.İ.H.

Serbest
Kadro Adedi

Toplam

1
5
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
12
2
2
' 1
3
5
, 23
1
1
80

3
12
2
2
1
3
5
23
1
1
80

G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.

4
15
2
1
22

4
15
2
1
22

G.İ.H.
G.I.H.
G.İ.H.
A.H.S.
G.İ.H.
G.İ.H

2
14
2
1
1
1
21

2
14
2
1
1
1
21

(S. Sayısı: 720)

5
10

-76-

Unvanı

"

4. DERECE
Özelleştirme Uzmanı
Şef

Sınıfı

6
5
11

6
5_
11

G.l.H.
A.H.S.
G.l.H.
G.I.H.
G.l.H.

30
9
5
5
5
54

30
9
5
5
5
54

G.I.H.
G.I.H.
G.l.H.
G.I.H.

20
2
5
2
~~29

20
2
5
2
29

G.l.H.
G.l.H.
G.I.H.
G.I.H.
G.l.H.
G.l.H.
Y.H.S.

10
1
2
3
2
1
3
22

G.l.H.
G.İ.H.
G.l.H.
T.H.S.

30
10
3
1
44~~

TOPLAM
6. DERECE
Özelleştirme Uzmanı
Şef
Bilgisayar işletmeni
Memur
TOPLAM
7. DERECE
Özelleştirme Uzman Yardımcısı
Ayniyat Saymam
Şef
Bilgisayar İşletmeni
Memur
Santral Memuru
Hizmetli
TOPLAM
8. DERECE
Özelleştirme Uzman Yardımcısı
Bilgisayar İşletmeni
Memur
Teknisyen
TOPLAM
9. DERECE
Özelleştirme Uzman Yardımcısı
Memur
Veznedar
Ambar Memuru
Bekçi
Hizmetli
TOPLAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Toplam

G.l.H.
G.Î.H.
TOPLAM

5. DERECE
Özelleştirme Uzmanı
Avukat
Şef
Bilgisayar İşletmeni
Memur

Serbest
Kadro Adedi

G.l.H.
G.l.H.
G.l.H.
G.l.H.
Y.H.S.
Y.H.S.

10
3
1
2
1
2
~İ9

30
10
3
1
44"

r

(S. Sayısı: 720)

10
3
1
2
1
2
İ9~
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Unvam

Serbest
Kadro Adedi

Toplam

G.İ.H.
G.İ.H.

10
2
12

10
2_
12

G.İ.H.
A.H.S.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.

32
9
1
3
1
46

32
9
1
3
L
46

G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.

24
2
3
1
1
31

24
2
3
1
1
31

G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
Y.H.S.

8
1
2
3
1
1
1
17

8
1
2
3
1
1
1
17

G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
T.H.S.
Y.H.S.

14
5
2
1
1
23

14
5
2
1
1
23

G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
Y.H.S.
Y.H.S.

6
2
3
1
2
1
1
16

6
2
3
1
2
1
1
16

Sınıfı

4. DERECE
Uzman
Şef
TOPLAM
5. DERECE
Uzman
Avukat
Şef
Bilgisayar İşletmeni
Memur
TOPLAM
6. DERECE
Uzman
Şef
Bilgisayar İşletmeni
Ayniyat Saymam
Memur
TOPLAM
7. DERECE
Uzman Yardımcısı ,
Ayniyat Saymanı
Şef
Bilgisayar İşletmeni
Memur
Santral Memuru
Hizmetli
TOPLAM
8. DERECE
Uzman Yardımcısı
Bilgisayar İşletmeni
Memur
Teknisyen
Hizmetli
TOPLAM
9. DERECE
Uzman Yardımcısı
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Veznedar
Ambar Memuru
Bekçi
Hizmetli
TOPLAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: Y20)

-78Serbest
Unvanı

Sınıfı

Kadro Adedi

Toplam

10. DERECE
Bilgisayar İşletmeni

G.İ.H.

8

8

Memur

G.Î.H.

7

7

Veznedar

G.İ.H.

2

2

Santral Memuru

G.İ.H.

3

3

Şoför

G.İ.H.

7

7

Kaloriferci

Y.H.S.

1

1

Y.H.S.

3

3

31

31

Hizmetli
TOPLAM
11. DERECE
Bilgisayar İşletmeni

G.İ.H.

4

4

Memur

G.İ.H.

5

Şoför

G.İ.H.

2

5
2

Hizmetli

Y.H.S.

4

4

Bekçi

Y.H.S.

1

1

16

16
6

TOPLAM
12. DERECE
Şoför

G.İ.H.

6

Teknisyen Yardımcısı

Y.H.S.

1

1

Dağıtıcı

Y.H.S.

4

4

Bekçi

Y.H.S.

3

3

Hizmetli
Kaloriferci

Y.H.S.

1

Y.H.S.

2

1
2

17

17

405

405

TOPLAM
MERKEZ TOPLAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 720)
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Unvanı
10. DERECE
Bilgisayar İşletmeni
Memur
Veznedar
Santral Memuru
Şoför
Dağıtıcı
Kaloriferci
Bekçi
Hizmetli

Sınıfı
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.Î.H.
G.İ.H.
Y.H.S.
Y.H.S.
Y.H.S.
Y.H.S.

TOPLAM
MERKEZ TOPLAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi

5
2
1
3
5
1
1
1
2"
21

G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
Y.H.S.
Y.H.S.
Y.H.S.

2
2
2
1
2
1
10

2
2
2
1
2
1_
10

G.İ.H.
Y.H.S.*
Y.H.S.
Y.H.S.
Y.H.S.
Y.H.S.

3
1
2
3
1
2

3
1
2
3
1
2

TOPLAM
12. DERECE
Şoför
Teknisyen Yardımcısı
Dağıtıcı
Bekçi
Hizmetli
Kaloriferci

Toplam
5
2
1
3
5
1
1
1
2
21

TOPLAM
11. DERECE
Bilgisayar İşletmeni
Memur
Şoför
Dağıtıcı
Hizmetli
Bekçi

Serbest
Kadro Adedi

12

"

311

(S. Sayısı: 720)

n
311

-SO

KURUMU

: Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı

TEŞKİLATI : Taşra
2 SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLAR
Unvanı
2. DERECE
Özelleştirme Uzmanı (Şııbe Müdürü)
TOPLAM
3. DERECE
Özelleştirme Uzmanı
TOPLAM
5. DERECE
Özelleştirme Uzmanı
TOPLAM
6. DERECE
Özelleştirme Uzmanı
TOPLAM
8. DERECE
Özelleştirme Uzman Yardımcısı
TOPLAM
10. DERECE
Memur
Bilgisayar İşletmeni
TOPLAM
12. DERECE
Şoför
Hizmetli
TOPLAM
TAŞİIA TOPLAMI
GENEL TOPLAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sınıfı

Serbest
Kadro Adedi

Toplam

G.l.H.

2
2

2
2

G.LH.

2
2

2
2

G.l.H.

2
2

2
2

G.I.H.

2
2

2
2

G.l.H.

4
4

4
4

G.I.H.
G.I.H.

2
2
4

2
2
4

G.l.H.
Y.H.S.

2
2

2.
2

4

4

20

20

425

425

(S. Sayısı: 720)
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KURUMU : Başbakanlık özelleştirme İdaresi Başkanlığı
TEŞKİLATI : İstanbul Temsilciliği
2 SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLAR
Unvanı

Sınıfı

2. DERECE
Uzman (Şube Müdürü)

Serbest
Kadro Adedi

Toplam

1

1

1

1

G.t.H.

2
2

2
2

G.l.H-

2
2

2
2

G.t.H.

2
2

2
2

G.t.H.

2
2

2
2

G.t.H.
G.İ.H.

1
1
2

1
1
2

G.I.H.
Y.H.S.

2
1

2
1

TOPLAM

3

3

TAŞRA TOPLAMI

14

14

325

325

G.İ.H.
TOPLAM

3. DERECE
Uzman
TOPLAM
5. DERECE
Uzman
TOPLAM
6. DERECE
Uzman
TOPLAM
8. DERECE
Uzman Yardımcısı
TOPLAM
10. DERECE
Memur
Bilgisayar İşletmeni
TOPLAM
12. DERECE
Şoför
Hizmetli

GENEL TOPLAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 720)

DÜZELTME
Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen ve me
tinde yer almayan maddeler.

SAYFA : 63

MADDE 38

MADDE 38. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa
aşağıdaki madde eklenmiştir.
«EK MADDE 71. — Sosyal güvenlik bakımından T.C. Emekli Sandığına tabi
bir görevde bulunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşlara atananlarla,
bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu sermayeilerindeki kamu payı % 50'nin altına
düşenler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksı
zın satılan veya devredilenlerde T.C, Emekli Sandığına taibi olarak çalışan personelden
isteyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşların sermayelerindekı ka
mu payının % 50'nin altına düştüğü tarihten, anonim şirketi statüsünde olmayanların
satışı veya devri tarihinden sonra Sandığa tabi olarak geçen süreler için emeklilik ik
ramiyesi ödenmez.»

SAYFA : 67

GEÇİCİ MADDE

5

GEÇİCİ MADDE 5. — 'Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar
İdarede kurulan birimlere verilen görevlerin, daha önce bu görevleri yapmakta olan
birimler tarafından yürütülmesine devam edilir.

SAYFA : 69

GEÇİCİ MADDE 11

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürür
lükte bulunan mevzuat gereğince özelleştirilmefc üzere Kamu Ortaklığı İdaresine
devredilmiş olan kuruluşlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İdareye devredil
miş sayılır ve Özelleştirme Yüksek Kurulu bunlardan hangilerini özelleştirme progra
mına alacağını 3 ay içinde kararlaştırır.

