
T . C . 

R e s m i G a z e t e 
Başbakanlık 

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Ağustos 1996 
PAZARTESİ 

Sayı: 22718 
Mükerrer 

Y A S A M A B Ö L Ü M Ü 

K a n u n l a r 

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne 

İlişkin Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine 

Dair Kanun 

Kanun No . 4158 Kabul Tarihi: 25.7.1996 

M A D D E 1. — 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklen

miştir. 

E K M A D D E 1. —Bakanlar Kurulu'nun birden fazla siyasi parti tarafından oluştu

rulması halinde, bu Kanuna göre alınacak müşterek karar, Başbakandan başka Meclis'te en 

çok üyesi olan diğer iktidar partisine mensup Başbakan Yardımcısı tarafindan da imzalanır. 

Ayrıca, diğer kanunlarda Başbakanın imzası ile yapılması öngörülen atama, nakil ve 

görevden alma işlemlerinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/8/1996 

Yasama Bölümü Sayfa : 1 



Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 5 Ağustos 1996 - Sayı: 22718 (Mükerrer) 

26.5.1927 Tarih ve 1050 Sayılı, 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı, 16.8.1961 Tarih 
ve 351 Sayılı, 29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayılı, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı, 

23.5.1928 Tarih ve 1322 Sayılı, 9.11.1983 Tarih ve 2946 Sayılı ve 
11.11.1986 Tarih ve 3320 Sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinde 

Değişiklik Yapılması ve Bazı Hükümlerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun 

Kanun No . 4160 Kabul Tarihi: 1.8.1996 
M A D D E 1.- 26.5.1927 tarih ve. 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununa 

aşağıdaki ek maddeler ilave edilmiştir. 

Fonların Ödenek ve Gelirleri 

EK MADDE 8 - Kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ve diğer mevzuatla 

kurulmuş olan fonların her türlü gelirleri Hazine adına açılan bir müşterek fon hesabında 

toplanır; 

Yıllan bütçe kanunları ile hangi fonların bütçe kapsamına dahil edileceği belli edilir. 

Bütçe kapsamı içine alman fonlar hizmetlerini bütçenin (A) cetveline konulan ödeneklerle 

yerine getirirler. Bunların gelirleri genel bütçe geliri olarak (B) cetveline gelir kaydedilir. 

Ancak bu gelirlerden kredi ana para geri dönüşleri, kredi faizleri, borçlanma ve satış hâsılatı 

ile üniversite araştırma fonlarının döner sermayeden aldıkları paylar bütçenin (B) işaretli 

cetveline gelir kaydedilmeden doğrudan müşterek fon hesabından ilgili fonun gider hesabına 

aktarılır. 

Kapsam dışında bırakılan fonların gelirleri ve harcamaları bütçe ile ilişkiendirilmez. 

Ancak, bunların müşterek fon hesabında toplanan gelirlerinden Maliye Bakanı ve Hazine 

Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın birlikte teklifi üzerine Başbakanın onayı ile 

belirlenecek oran ve miktarlarda kesinti yapılarak genel bütçeye gelir kaydedilebilir. 

Tüm fonlar hizmet ve harcamalarını kendi mevzuatlarında yer alan esas ve usullere 

göre yürütürler. 

Fon gelirlerinin tahsili, takibi, gelir kaydı, muhasebeleştirilmesi ve denetimine ilişkin 

süre, esas ve usuller Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. 

Kanun ve kanun hükmünde kararname ile kurulanlar hariç olmak üzere, hizmet alam 

kalmayan fonlar Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın müşterek 

teklifi ve Başbakan onayı ile tasfiye edilebilir. Bunların tasfiyesine ilişkin her türlü 

düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakam ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan 

yetkilidir. 
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Döner Sermaye Gelirleri 

E K MADDE 9.- Genel bütçeye dahil dairelere ve katma bütçeli idarelere bağlı döner 

sermayeli işletmelerin (iş yurtlan ve benzeri kuruluşlar dahil) aylık gayrisafi haydatırım % 

10'u (genel ve katma bütçeli daire ve idarelere bağlı hastanelerin döner sermayeli 

işletmeleri için % 9'u) en geç ertesi ayın 20'sine kadar genel bütçeye irat kaydeclilmek 

üzere ilgili saymanlıklara yatırılır. Zorunlu hallerde Maliye Bakanlığınca ek süre verüebilir. 

Bu şekilde hesaplanan tutarın % 30'una kadar olan kısrmmn hâsılatın tahakkukunda, 

kalan kısmının da tahsilinde ödettirilmesine Maliye Bakam yetkihdir. 

Yıl sonu kârlan ile aylık gayrisafi hâsılat üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktarlar 

zamanında yatırılmadığı takdirde, 6183 sayılı Kanundaki usullere göre, yıllık % 12 zamlı 

olarak tahsil edilir. Hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri ve saymanlarından yan 

yarıya alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz. 

Genel bütçeye dahil dairelere ve katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli 

işletmelerden gerekli görülenlerin bMeştirilmesine, devredilmesine ve tasfiye edilmesine 

Maliye Bakam yetkmdir. 
Döner sermayeli işletmelerin aylık gayrisafi hâsılatından irat kaydedilecek oram, % 

30'a kadar yükseltmeye Maliye Bakam yetkihdir. 

Genel bütçeye dahil dairelerin ve katma bütçeli idarelerin, özel kanunlarında bu 

Kanuna tabi olmayacağı belirtilen döner sermaye işletmeleri hakkında da bu madde 

hükümleri uygulanır. 
EK MADDE 10- İlgili yü bütçe kanunları ile çeşitli kanunlarla genel bütçe 

gelirlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına aktan İması öngörülen paraların kanunî oran ve 

miktarları o malî yıl için yemden belirlenebilir. 
EK MADDE 1 1 - Baraj, liman, havalimanı, enerji santralı, tesis gibi taşınmaz mal ve 

sair varlıklar kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının gayrisafi hâsüatianndan, bu kullanım 

karşılığı olarak belirli bir oran a^hilinde bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye irat 

kaydedüebilir. 
Hangi kurum ve kuruluşlardan ne oranda pay alınacağı her yıl bütçe kanunları ile tespit 

edilir. 
Bu payların takip, tahsil ve denetimine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye 

Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı yetkilidir. 

MADDE 2.- 14.7.1965 tarih ve 657 saydı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek 

maddeler üave edilrmştir. 

Yurtdışı Eğitim Masraflarının Tahsili 

EK MADDE 34.- İlgili kanunlarına göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek^ eğitilmek, 

bügüerini artırmak, staj yapmak veya benzerî bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek 
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suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeli yurtdışında 

bulundukları sürenin iki katı kadar mecburî hizmetle yükümlüdürler. Bu şekilde yurt dışına 

gönderilecek personelden, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış "Yüklenme 

Senedi ile Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınır. 
Anılan personelin mecburi hizmet yıtkürrılülügünü yerine getirmeden veya 
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tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması ya da bir ceza ile görevine son 

verilmesi halinde, kendileri için kurumlarınca fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü 

masraflar aynı döviz cins ve miktarı üzerinden borçlandırılır. Döviz borcu toplamından 

mecburi hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar mdirilir. Hesaplanan borç 

miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azamî beş yıla kadar 

taksitiendirilebilir. Borç miktarı ilgili tarafından Türk Lirası ile ödenir ve yapılan ödeme 

mıTctan tahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru 

üzerinden dövize çevrilerek yukarıda belirlenen şekilde hesaplanan döviz borcundan 
mahsup edilir. 

İlgilinin eğitimdeki başarısızlığı veya kendi kusuru nedeniyle yurtdışından geri 

çağrılması ya da verilen süreyi tamamlayıp başarısız olarak dönmesi durumunda da, ilgili 

için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı esaslara göre 

ödettirilir. 

30.4.1992 tarih ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanhğmm Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 

(ı) bendi kapsamında bulunanlar hakkında üçüncü fıkra hükmü, 8.4.1929 tarih ve 1416 

sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer kanun 

hükümleri uyarınca yurtdışına gönderilen öğrenciler haklanda da bu madde hükümleri 

uygulanır. 

Kendi imkânları ile yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu madde hükmünün 

dışındadır. 
Yurt İçinde Okutulan öğrencilerin Mecburî Hizmet Yükümlülüğü 
EK M A D D E 35,- Kamu kurum ve kuruluşlar: tarafından personel kanunları ve diğer 

özel kanunlarda yer alan hükümlere göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

okutulacak yeni öğrencilere mecburî hizmet yülrtJmlülüğü getirilemez. 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburî hizmet karşılığı okutulmakta olan 

öğrenciler, mezuniyetlerinden veya memuriyete atanmalarından sonra kurumlarından 

mecburî hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep edebilirler. Bu takdirde başka hiçbir 

işleme gerek kalmaksızın, mecburi hizmet yükiraüülüp ve tazminat borçlan {1.1.1995 

tarihinden önce mecburi hizmet yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçlan dahil) ortadan 

kalkar. 
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Yurtdışında okutulanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü 

tarafından okutulanlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

M A D D E 3.- 16.8.1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Kanununun 16 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kredi Borcunun Tespiti ve Ödenmesi ile Kredi Teminatı 

MADDE 16.- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim kredisi alan 

öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar 

geçen surede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi 

olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki 

artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir. 

Öğrenci, borcunu, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin 

bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde dört yıl) sonra 

başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yansı kadar sürede ve üçer aylık dönemler halinde 

Kuruma ödemek zorundadır. 

Ancak, sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya 

herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin 

kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonra başlamak üzere ve bir yıl içinde borçlarım öder. 

Endeks uygulamasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin 

esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan 

endeks artışından ilave edilen miktarın % 50'sine kadar indirim yapmaya Kurum Yönetim 

Kurulu yetkilidir. 

indirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu; öğrencilerin 

eğitim süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez. 

öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler öğrencilerden alınacak taahhüt senedinde 

ayrıca belirtilir. Düzenlenen taahhüt senetlerinde krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit 

olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterli 

olup, ayrıca kefil aranmaz. 

Öğrencilere kredi verilmesi ve gerektiğinde kredinin kesilmesi ile ilgili hususlar 

yönetmeliklerle düzenlenir. 

Kamu kurumlan ve özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri bu kurumlarca 

ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek Kuruma yatırılır. 

Maddî ve hukukî nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yıllan bütçe kanunlarında 

gösterilen miktarları aşmayan kredi borçlan terkin edilir. 

M A D D E 4.- 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun Ek 18 inci maddesinin "ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yasama Bölümü Sayfa : 5 



Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 5 Ağustos 1996- Sayı: 22718 (Mükerrer) 

Yapılacak Yardım: Devlet yardımının miktarı katma bütçeli Devlet Yükseköğretim 

Kurumlarına o yıl tahsis edilen toplam bütçe ödeneklerinin örgün öğrenci sayısına 

bölünmesi ile elde edilen miktarın ilgili vakıf yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenci 

sayısıyla çarpılmasıyla bulunacak meblağın yarısını geçemez. Vakıf üniversiteleri 

merkezleri dışındaki illerde yüksek öğretim kurumları kurabilirler. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

MADDE 5.- a) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik 

Yasasının 2 nci maddesi, 

b) 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50 nci maddesinin (c) 

bendi, 

c) 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlam 

ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi, 

d) 9.11.1983 tarih ve 2946 sayılı Kamu Konudan Kanununun 6 nci maddesi, 

e) 16.8.1961 tarih ve 351 sayılı Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 

15 ve 18 inci maddeleri, 

f) Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin, 1 inci madde de 1050 sayılı Kanuna 

eklenen Ek 8 inci maddeye aykırı hükümleri, 

g) 11.11.1986 tarihli ve 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler de Bunların Emeklilerine 

Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanunun 1 inci maddesi de 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanununa eklenen ek 11 inci madde gereğince; baraj, liman, havalimanı, enerji 

santralı, tesis gibi taşınmaz mal ve sair varlıkları kınlanan kamu kurum ve kuruluşların 

gayrisafi hâsılatlarından, bu kullanıma karşılık olmak üzere 1996 Malî Yılında hangi kurum 

ve kuruluşlardan ne oranda pay alınacağının tespitine Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6.- Bu Kanunun; 

a) 1 inci maddesi de 1050 sayılı Kanuna eklenen ek 8 ve 9 uncu maddeler, 

b) 2 nci maddesi de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek 35 inci madde, 

c) 3 üncü maddesi de 5 inci maddesinin (a) ve (e) fikraları, 

Hükümleri 19.7.1996 tarihinden, 

d) Diğer hükümleri yayımı tarihinden, 

Geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. 

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/8/1996 
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Telgraf ve Telefon Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No . 4161 Kabul Tarihi: 1.8.1996 
M A D D E 1.- 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 17 nci 

maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Hisselerin şatışına ilişkin usuli işlemler 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun 

hükümlerine göre Özelleştirme İdaresi .Başkanlığınca yürütülür. Hisselerin değeri günün 

ekonomik koşullan göz önünde bulundurularak uluslararası finans ve sermaye piyasalarında 

kabul görmüş değerlendirme yöntemleri kullanılmak suretiyle değer tespit komisyonlarınca 

tespit edilir. Hisse satışı; halka arz, blok satış, yurt içi ve/veya yurt dışı sermaye 

piyasalarında satış, borsada borsa usul ve esasları çerçevesinde satış, menkul kıymetler 

yatırım fonları ve/veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satış suretiyle yapılır. 

Değer tespiti sonuçlan ile satışa sunulacak hisselerin ne kadarının ve hangi satış 

yöntemiyle satılacağına, çalışanlar ve küçük tasarruf sahiplerine ayrılan %5'lik payın ne 

oranda satılacağına Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görüşü ve Ulaştırma Bakanlığının 

teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Blok satışta ihale şartlan ihale tarihinden en 

az 45 gün önce, kesinleşmiş ihale sonuçlan 15 gün içinde Resmî Gazetede ve Türkiye 

çapında yayınlanan yüksek tirajlı iki gazetede, yurt dışında ise uygun görülecek basın veya 

yayın organıyla en az bir defa yayınlanır. Hisselerin blok satışı ihalesinde kapalı teklif usulü 

uygulanır, nihaî devir işlemleri Bakanlar Kurulunca onaylanır. 

M A D D E 2.- 4.2.1924 tarihli ve 406 saydı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 18 inci 

maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin önerisi üzerine lisans 

verilecek katma değerli telekomünikasyon hizmetini ve bununla ilgili gerekli görülen nitelik 

ve şartlan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. Lisans değeri, yurt dışı emsal lisans 

satışlarında kullanılan yöntemler esas alınarak bu Kanundaki esaslara göre değer tespit 

komisyonlarınca belirlenir. 

Bu değer, Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. 

Lisans satışı, onaylanan değer üzerinden Ulaştırma Bakanlığınca 2886 saydı Devlet İhale 

Kanununa göre gerçekleştirilir. Lisans sözleşmesi Danıştay'ın incelemesinden geçirildikten 

sonra Ulaştırma Bakanlığınca sonuçlandırılır. 

M A D D E 3-4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki Ek 

21 inci madde eklenmiştir. 
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EK MADDE 21.- Bu Kanun gereğince hisse değerini ve lisans ücretlerini tespit etmek 

üzere ayrı ayrı değerlendirme komisyonları; tespit edilen ve Bakanlar Kurulunca onaylanan 

hisse değeri üzerinden satış ve ihale işlemlerini yürütmek üzere de ihale komisyonu kurulur. 

Komisyonlar, Ulaştırma Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. temsilcilerinden oluşturulur. Beş 

kişilik komisyonlara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi başkanlık yapar. Komisyon 

üyelerinde işletme, ekonomi, istatistik, mühendislik dallarında lisans düzeyinde yüksek 

öğrenim görmüş olma şartı aranır. Ancak lisans düzeyinde bir öğrenimden sonra sayılan 

dallarda lisansüstü öğretim yapanlar da komisyonlara üye olabilirler. 

Komisyon üyelerinin hizmet süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden 

görevlendirilebilir. Hukukî veya fiilî nedenlerle komisyona katılamayan asıl üyenin yerine 

yedeği çağrılır. Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve oy çokluğu ile 

karar alır. Değerlendirme komisyonlarına yardımcı olmak üzere değerlendirme kararlarına 

katılmamak şartıyla yerli ve yabancı danışmanlar görevlendirilebilir. Danışman seçimi değer 

tespit komisyonunun önerisi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılır. 

Komisyonların sekreterya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yerine 

getirilir. Komisyon üyeleri aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî ve 

sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla komisyonda görev yaptıkları 

sürece kurumlarından izinli sayılırlar. 

Değerlendirme ve ihale komisyonlarının çalışmalarına ilişkin tüm giderler Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığındaki Özelleştirme Fonundan karşılanır. 

MADDE 4.- 4.2.1924 tarihli ve 406 saydı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6- 10.6.1994 tarihli ve 4000 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 

önce katma değerli telekomünikasyon hizmetleri kapsamında PTT İşletmesi Genel 

Müdürlüğü ile imzalanmış ve lisans sözleşmesine dönüştürülmesi öngörülmüş, gelir 

paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerin her birinin, lisans sözleşmelerine dönüştürülmesine 

bu sözleşmelerdeki lisans esasına geçişle ilgili hükümler saklı kalmak üzere Bakanlar 

Kurulunca karar verilebilir. Danıştay'ın incelemesinden geçirildikten sonra Bakanlık ile 

firmalar arasında lisans sözleşmesi imzalanır. 

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/8/1996 
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