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I- GİRİŞ 
Kamu şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin yapılacak değerlendirmelerin, 4054 sayılı Kanun 
çerçevesinde Rekabet Kurumu’nun yetkisinde olduğu açıktır. Rekabet Kurumu’nca birleşme 
ve devralmalar hususunda anılan kanun maddelerine aykırılıklar ve sakıncalar belirlenmesi 
halinde, rekabetçi piyasa yapısının oluşmasını sağlaması yönünden satışla ilgili koşul ve 
yükümlülükler getirilebilmekte veya satışa izin verilmeyebilmektedir.  
Ayrıca, özelleştirme öncesi kamusal tekellerin ve imtiyazların kaldırılması veya 
yumuşatılması kadar, özelleştirme sonrası ilgili sektörde rekabeti sağlayacak gözetim ve 
denetim mekanizmalarının oluşturulması da önemlidir. 
  
II- 4054 SAYILI KANUN AÇISINDAN HAKİM DURUM 
Rekabetin Korunması Hakkında 4054 sayılı Kanun’un 3. maddesinde (1); “Hâkim Durum: 
Belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerinden 
bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri 
belirleyebilme gücünü ifade eder.” şeklinde tanımlanmaktadır. 
4054 sayılı Kanun’un 7. maddesinde ise; “Bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum 
yaratmaya veya hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü 
yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde 
azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da 
kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını 
ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap 
durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır.” hükmü yer almaktadır.  
Bu madde hükmünden açıkça anlaşılacağı üzere; hukuka aykırı bulunarak yasaklanan husus, 
“Bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya  
veya hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir 
kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması 
sonucunu doğuracak şekilde” birleşmesi veya devralınmasıdır. 
Madde metninden anlaşılacağı üzere, yasaklanan, esasen var olan bir hakim durumun el 
değiştirmesi değil, birleşme veya devralma öncesi olmayan bir hakim durumun birleşme veya 
devralma yoluyla yaratılmasıdır. Hatta, kanun koyucu bunu da yeterli görmeyip, yaratılan bu 
hakim durumun sonucu olarak piyasada rekabetin önemli ölçüde azalıyor olması gerektiğini 
de öngörmektedir. 
4054 sayılı Kanun’un bu maddesini, kamu şirketlerinin pazar payına atfen devralınması halinde 
hakim durum yaratılacağı ve bu nedenle yasaklanması gerektiği şeklinde yorumlamak (hukuki 
veya fiili tekel olan), kamu kuruluşlarının çok büyük bir bölümünün özelleştirilme yoluyla 
devredilmesini imkansız hale getireceği gibi, halen ilgili piyasalarda hakim durumda olan özel 
nitelikli teşebbüslerin de miras yolu ile iktisabı hariç her türlü devrinin yasaklanması anlamına 
de gelebilecektir. 



Kanun’un 7/1. maddesinin gerek lafzından gerekse ruhundan, halen hakim durumda olan bir 
teşebbüsün devri sırasında, rekabet otoritesi bakımından dikkate alınacak birinci hususun, bu 
hakim durumun daha da güçlenip güçlenmediğinin belirlenmesi olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak, hakim durumun el değiştirmesi rekabet otoritesini ilgili piyasada rekabeti korumak 
veya geliştirmek amacıyla bir dizi tedbir almaya yani, izni koşullara bağlamaya yöneltebilir. 
Nitekim, Rekabet Kurulun’un bazı Kararlarında “… bu aşamada Rekabet Kurulu tarafından ön koşullar 
getirilmesine ihtiyaç görülmediği, ancak alıcı adayları belli olduktan sonra 1998/4 sayılı Tebliğ’in 5. maddesi 
uyarınca yapılacak değerlendirmede 4054 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine aykırılıklar ve sakıncalar belirlenmesi 
halinde, satışla ilgili koşul ve yükümlülükler getirilebileceği veya satışa izin verilmeyebileceği…” 
belirtilmektedir.  
  
III- ANAYASA’NIN 167. MADDESİ VE GEREKÇESİ 
Anayasa’nın piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi başlıklı 167. maddesinin birinci 
paragrafı; “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli 
işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu 
doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.” hükmünü haizdir. Anayasa’nın 167. maddesinin 
gerekçesinde (2), rekabet kurallarının kamu-özel sektör ayrımı yapılmaksızın uygulanacağına 
yer verilmektedir.  
Bu nedenle, kamunun tasarrufu altında faaliyet göstermesine müsaade edilen bir şirketin özel 
sektöre devrinden sonra da aynı şekilde faaliyet göstermesine izin verilmelidir. Bahse konu 
şirketler hem kamuda hem de özel sektörde olduğu dönemde 4054 sayılı Kanun kapsamında 
faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdürler.  
  
IV- HAKİM DURUMUN TESPİTİ 
Rekabet hukuku açısından hakim konuma sahip olma durumu bazı sektörlerde, ilgili işletmenin 
arz ya da fiyat politikasını değiştirmesi durumunda, sahip olduğu pazar payını önemli ölçüde 
kaybetmesi ve talebin diğer teşebbüslere yönelmesi halinde söz konusu olmaktadır. Zira ilgili 
teşebbüs, münferit kararları ile piyasa şartlarını değiştirebilme gücüne sahip olamamaktadır. 
Hakim durumun tespiti konusunda, ilgili ürün pazarında ve sektörde, ithalat imkanlarının ve 
potansiyel rekabetin mevcudiyeti de göz önünde tutulmalıdır. Bir teşebbüsün ülke üretiminin 
çok önemli bir bölümünü veya tamamını gerçekleştirmesi halinde dahi yeni rakiplerin pazara 
giriş olanakları anlamında ekonomik ve hukuki olarak hiçbir engelin bulunmaması, söz 
konusu piyasada potansiyel rekabetin var olduğunu göstermektedir. 
Herhangi bir teşebbüsün zaman içinde hakim duruma gelmesi kendi başına bir suçlama konusu 
olamaz. Hakim duruma yol açan nedenler ne olursa olsun hakim durumdaki teşebbüsün 
piyasadaki davranışının rekabet düzenini bozmamasını sağlamak ilgili sektörleri düzenlemekle 
yükümlü olan kurum ve kurulların sorumluluğundadır. 
  
V- AVRUPA BİRLİĞİ VE ROMA ANLAŞMASI 
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun temelini atan Roma Anlaşması’nın 86. maddesi hakim 
durumun kötüye kullanılmasının önlenmesini amaçlamaktadır. Benzer şekilde, 4054 sayılı 
Türk Rekabet Kanunu’nun 6. maddesi de aynı hedefi gözetmektedir. Söz konusu hükümler, 
belirli bir piyasada etkin rekabetin önlenmesi yeteneği veya bu piyasadan bağımsız olarak 
hareket edebilme gücü olarak tanımlanan hakim durumu yasaklamaz, yalnızca bunun kötüye 
kullanılmasını yasaklar (3). Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmelerinin temelini “ortak 
pazarda rekabetin korunması ilkesi” teşkil etmektedir. Bu bakımdan ilke olarak hakim 



durumun yaratılmasına veya bunun güçlendirilmesine sağlıklı bir rekabet ortamı var olduğu 
sürece karşı çıkılmamaktadır. 
Bilindiği üzere, özelleştirme tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birleşme ve devralmalara 
imkan tanıyan bir yöntemdir. Her geçen gün, küreselleşen dünyada tek başına rekabet gücü 
olmayan şirketler, özelleştirme uygulamalarından da yararlanarak, birleşme ve devralmalar 
yoluyla yeniden yapılanmaya giderek dünya ölçeğinde yatırım yapabilme ve rekabet edebilme 
yeteneğini kazanmakta, dünya pazarında rekabet edebilirliklerini korumak ve varlıklarını 
sürdürebilmek için; tecrübelerini, bilgi birikimlerini ve finansal yapılarını birleştirme yoluna 
giderek rekabet güçlerini artırmaya çalışmaktadırlar.  
  
VI- BAĞIMSIZ DÜZENLEYİCİ KU-RUMLAR VE ÖZELLEŞTİRME 
Dünya pazarında her sektörde verimlilik, etkinlik ve kârlılığın artırılmasını sağlamak 
amacıyla birleşme ve bütünleşmeye gidilmekte ve ülkelerin rekabet yasaları da bu yönde 
yeniden yapılandırılmaktadır. Başlangıçta bu yapılanmayı engelleme girişimi gösteren Avrupa 
Komisyonu da zamanla bu müdahaleci konumundan vazgeçerek teşvik edici bir konuma 
geçmiştir.  
Küreselleşen dünyada birleşme ve bütünleşmelerin önlenmesinden çok, bu oluşumlar sonucu 
hakim durumun kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik gerekli düzenlemelerin hayata 
geçirilmesinin daha önemli olduğu görülmektedir. 
Sağlıklı bir piyasa ekonomisinin varlığı için makroekonomik ortamın istikrar içinde 
bulunması ve piyasa yapısının rekabetçi olması yeterli olmamakla birlikte gerekli şarttır. Bu 
nedenle, piyasaların işleyişini denetlemek ve düzenlemek için etkin ve güçlü bir kamu 
kesimine ihtiyaç vardır. Denetim ve gözetim hizmetini yerine getirecek olan kamu 
kurumlarının başında ise bağımsız düzenleyici kurumlar (4) gelmektedir. 
Rekabet, Telekomünikasyon, Enerji ve Tütün Üst Kurulu gibi bahse konu bağımsız düzenleyici 
kurumların ekonomik ve sosyal gereklere ve çağdaş gelişmelere paralel düzenlemeler 
yapabilmeleri için ülkemizdeki özelleştirmelerin en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir 
(5). Kamu şirketlerinin mevcudiyetinin ilgili sektörlerdeki dengeleri bozuyor olması nedeniyle 
bu sektörleri ve ilgili ürün piyasalarını düzenleyen bağımsız/özerk kurulların, uygulamada 
mutlak özerklik içinde hareket edemiyor olmalarından dolayı ilgili mevzuatta yapılacak 
değişikliklerle başta 4054 sayılı Kanun olmak üzere, ilgili diğer kanunların 4046 sayılı Kanun 
hükümleri gereğince gerçekleştirilen özelleştirme yolu ile devralma işlemleri süresince 
uygulanmaması temin edilerek özerk kurulların ilgili ve yetkili oldukları piyasalarda etkin 
olarak faaliyette bulunabilmelerinin olmazsa olmaz koşulu olan kamu şirketlerinin 
özelleştirilme işlemlerinin süratli bir şekilde yapılması, özelleştirmenin bir an önce 
tamamlanması için, kamunun ilgili sektörlerde üretici ve dağıtıcı olarak değil sadece denetleyici 
ve kural koyucu olarak var olmaları sağlanmalıdır. 
  
VII- SONUÇ 
Ülkemizdeki bağımsız düzenleyici kurumların diğer ülke örneklerinde olduğu gibi tam 
fonksiyonel olabilmeleri için ticari faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşlarındaki kamu 
paylarının en kısa sürede özelleştirilmesi gereklidir. 
Devletin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasında hissedar 
olduğu ticari faaliyette bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki kamu paylarının 
özelleştirilmesine yönelik işlemler tamamlanıncaya kadar, bağımsız düzenleyici kurumların 
ilgili ve yetkili oldukları piyasalarda tam bağımsızlıkla etkili olacak herhangi bir düzenleme 



yapmalarının ve diğer ülke örneklerindeki gibi fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmelerinin 
ülkemiz şartlarında mümkün olamayacağı düşünülmektedir (6). 
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