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I- GİRİŞ 
Bilindiği üzere geniş anlamda özelleştirme, piyasa ekonomisinin uygulanabilmesi için kamusal, 
ekonomik ve hukuksal tüm engellerin kaldırılması, piyasanın işleyişi üzerindeki devlet müdahalesinin 
ya da karışmasının azaltılması ya da kaldırılması, kimi kamu hizmetlerinin özel kesime bırakılması 
olarak da tanımlanabilir. 
Özelleştirme uygulamalarına ilişkin 4046 sayılı Kanun’da özelleştirmenin amacı, genel bir ifade ile 
verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak olarak belirtilmiştir. Özelleştirmenin ana 
felsefesi ise, Devletin asli görevleri olan adalet ve güvenliğin sağlanması yolundaki harcamalar ile 
özel sektör tarafından yüklenilemeyecek alt yapı yatırımlarına yönelmesi ve ekonominin de pazar 
mekanizmaları tarafından yönlendirilmesidir. 
Genel olarak rekabet hukukunun amacı ise, tüketicilerin talep ettikleri mal ve hizmetler konusunda 
serbestçe karar almalarını ve işletmelerin de tüketicinin tercihine en kaliteli ve en ucuz ürünle yanıt 
verebilmesini sağlayan, rekabetin bozulmadığı bir piyasa süreci oluşturmaktır. Bu itibarla yukarıda 
belirtilen özelleştirme amaçları arasında sayılan hedefler, aslında rekabet politikasının da temel 
amaçları arasında yer almaktadır. 
Rekabet hukuku, özelleştirme uygulamaları gerçekleşmeden önce varlığı ve etkin uygulanması 
öncelikle gerekli olan hukuki alt yapının en önemli parçasını oluşturmaktadır. Bu açıdan rekabet 
hukukunu, özelleştirme politikası için olmazsa olmaz bir unsur olarak tanımlamak yanlış 
olmayacaktır.  
II- ANAYASA VE REKABET HUKUKU 
Tüketicinin ve piyasaların zarar görmesi sonucunu doğurabilecek rekabet ihlallerini önlemek ve bu 
amaçla piyasaları denetlemek ancak rekabet kurallarını düzenleyen Kurumlarla mümkündür. 4054 sayılı 
Kanun ile bu durum temin edilmiştir. 
Anayasa’nın 167. maddesi gereğince; “Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının 
sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlayıcı ve geliştirici tedbirler alır, piyasalarda fiili veya anlaşmalarla 
ortaya çıkacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler...”.  
Maddenin gerekçesinde bu hükmün Devlete üç ayrı görev yüklediği belirtilmiştir. Bunlardan ilki, özel 
teşebbüslerin piyasalarda rekabet ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermelerini sağlayacak alt yapının 
oluşturulmasıdır. Bu alt yapının sağlanması için de tekelleşmenin ve rekabeti bozucu her türlü anlaşma 
ve uygulamanın önlenmesi, Devletin diğer görevleri olarak sayılmıştır. 167. maddesinin metninde 
belirtilmemiş olmakla beraber, gerekçede kamu teşebbüslerinin de özel teşebbüsler gibi rekabet 
kurallarına tabi olacağı açıkça belirtilmiştir.  
Anayasa’nın 167. maddesi temelinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, teşebbüsler 
arası rekabeti bozucu nitelikte olan anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve işletme birliği kararlarını ve 
hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamakta ve birleşme ve devralmalar için de bir izin usulü 
öngörmektedir.  
Yukarıda da belirtildiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 2. maddesinde; 
“T.C. sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her 
türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve 
kararlar ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti 
önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar, 
rekabetin korunmasına yönelik tedbir, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler bu Kanun kapsamına 
girer.” hükmü yer almaktadır. 



Aynı Kanun’un 3. kısım 20. maddesinde ise; “Mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet 
ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve 
Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz idari ve mali 
özerkliğe sahip Rekabet Kurumu teşkil edilmiştir.” denilmektedir. 
Anayasa’nın 167. maddesinin Devlete yüklediği görev, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki 
Kanun’un çıkarılması ile yerine getirilmiş olup (1), bu Kanun ile oluşturulan Kurum söz konusu 
görevini, 4054 sayılı Kanun ile bu Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak kendi çıkaracağı 
düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak suretiyle yerine getirecektir.  
III- REKABET KURULU TEBLİĞLERİ VE ÖZELLEŞTİRME 
Nihayet, Kurum’un karar organı Rekabet Kurulu 1998/4 sayılı, “Özelleştirme Yoluyla Devralmaların 
Hukuki Geçerlik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin 
Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ” ile özelleştirme işlemlerine 
rekabet hukuku açısından ayrı bir düzenleme getirmiştir. Buna göre, ihale şartlarının kamuoyuna 
duyurulmasından önce Rekabet Kurumu’na ön bildirimde bulunularak ihale şartlarının hazırlanmasında 
Rekabet Kurulu’nun görüşünün alınması zorunlu kılınmıştır. 
Rekabet Kurumunca birleşme ve devralmalar hususunda anılan kanun maddelerine aykırılıklar ve 
sakıncalar belirlenmesi halinde, rekabetçi piyasa yapısının oluşmasını sağlaması yönünden özelleştirme 
yoluyla satışa ilişkin koşul ve yükümlülükler getirilebilmekte veya satışa izin verilmeyebilmektedir. Bu 
hususlar ışığında rekabet hukukunun uygulanmasında karar verici tek organ Rekabet Kuruludur. 
1980’li yılların başından bu yana, Devlet sahip olduğu kurumlardan verimlilik ilkesine göre 
çalışmayan, rekabet edemez durumdaki birimlerini ya kapatmakta ya da özelleştirme yoluyla özel 
sektöre devrederek, zararları subvanse etmek yerine kaynaklarını kamu yararına başka alanlarda 
kullanmak eğilimindedir.  
Rekabet hukukunun özelleştirme ile ilişkisinin özel önem arz ettiği alan, birleşme ve devralmaların 
kontrolüdür. Zira özelleştirme, Devletin kontrolü altında olan bir teşebbüsün, gerçek veya tüzel 
kişilere devredilmesi olduğundan, rekabet hukuku anlamında bir devralma sayılmaktadır. 
Rekabet Kurulu, Rekabet Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasına dayanarak hangi koşulları taşıyan 
birleşme ve devralmaların Rekabet Kurulu’ndan izin alınmasını gerektirdiği ve bu izin başvurusunun 
usul ve esaslarını 1997/1 sayılı Tebliğ ile belirlemiştir.  
1997/1 sayılı Tebliğ, birleşme ve devralmalar konusunda genel esasları düzenlemekte ve özelleştirme 
işlemlerine ilişkin özel bir hüküm içermemektedir. Oysa özelleştirme işleminde birbirini takip eden bir 
dizi idari işleme bağlı olarak ortaya çıkan bir süreç söz konusu olup, özelleştirme, özel teşebbüsler 
arasında yapılan devralma işlemleri ile karşılaştırıldığında önemli farklılıklar içermektedir. 
Rekabet Kurulu özelleştirme sürecinin bu farklılıklarını göz önüne alarak bu konuda özel bir Tebliğ olan 
1998/4 sayılı Tebliği çıkarmıştır. Kapsamı itibarıyla bu Tebliğ önce sadece Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın gerçekleştireceği devirler hakkında uygulanacakken, 1998/5 sayılı Tebliğ ile yapılan bir 
değişiklikle diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek devralmaları da kapsayacak şekilde 
mevzuat yeniden düzenlenmiştir. 
1998/4 sayılı Tebliğ’de genel olarak birleşme ve devralmalara uygulanan usulden farklı olarak 
özelleştirme suretiyle yapılacak devralmalarda, iznin yanı sıra bir ön bildirim usulü öngörülmektedir.  
İzin başvurusunun yapılmamasının sonuçları, bildirim yükümlüsünün teşebbüsler veya Özelleştirme 
İdaresi olmasına göre farklı hukuki sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Oysa Rekabet Kanunu’nda 
bildirim yükümlülüğünün hiç veya yanlış, yanıltıcı bilgilerle ya da süresi içinde gereği gibi yapılmaması 
durumlarında teşebbüslere yönelik olarak para cezası öngörülmüştür.  
Rekabet hukukunun temel felsefesi çerçevesinde belirtmek gerekir ki; rekabet politikasının gereği, sadece 
birtakım rekabete aykırı davranışlara, ihlal ortaya çıktıktan sonra cezai yaptırım uygulamakla değil, aynı 
zamanda ve daha da önemlisi henüz bir ihlal gerçekleşmeden de piyasaları rekabet ilkeleri doğrultusunda 
yeniden yapılandırmak, özelleştirme sonucunda ilgili piyasaların rekabetçi piyasalar olmasını ve potansiyel 
rekabet olasılığını sağlayacak zemini hazırlamakla yerine getirilir.  



Kaldı ki, 4054 sayılı Kanun’un Rekabet Kurulu’nun görev ve yetkilerini düzenleyen 20/1 ve 27. 
maddelerine bakıldığında, rekabetin tesis edilmesine yönelik olarak, Rekabet Kurulu’nun bu konuda 
yetkili olduğunu kabul etmek gerekecektir.  
Bu açıdan Rekabet Kurulu’na ön bildirimde bulunma ve onun görüşünü sormak ve bu görüş 
çerçevesinde belirtilen hususların ihale şartnamesine yansıtılması, sonradan birtakım olumsuz 
sonuçların ortaya çıkmasını önlemekte, işletmeler açısından da bir hukuki belirlilik sağlamaktadır. 
Rekabet Kanunu’nun çıkarılması, Rekabet Kurulu’nun ve Kurumu’nun oluşturularak bu Kanun’un 
uygulanmaya başlaması, Devlet’in Anayasa’nın 167. maddesinden kaynaklanan yükümlülüğünün 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Devlet, Anayasa’nın 167. maddesinden kaynaklanan bir önleme 
görevini Rekabet Kurulu ile üstlendiğine göre, bu önleme görevi, Devlet’in, özelleştirme uygulamaları, 
kamu alımları, teşvikler gibi kamu idaresinin bizzat ve doğrudan piyasalara müdahalesini sağlayan 
düzenleme ve işlemler aracılığıyla rekabetin bozulması sonucunu doğuracak işlemler yapmasına da 
engel teşkil eder. 
4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi hangi tür birleşme ve devralmaların hukuki geçerlilik kazanabilmeleri 
için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerektiğini belirleme yetkisini Kurul’a vermiştir. Kurul, 
“Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet 
Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ”i (1998/4) çıkararak, “ön bildirim” ve “izin”i, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek devralmaların hukuki geçerlilik kazanabilmeleri 
için gerekli koşullar olarak düzenlemiştir.  
IV- ÖN BİLDİRİMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET KURULU GÖRÜŞÜ 
Öte yandan, 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi izin alınması gereken birleşme ve devralmaların türlerini 
belirleme yetkisini Kurul’a verdiği gibi; birleşme ve devralmalara izin vermeyi (md. 27/d), 4054 sayılı 
Kanun’un uygulanması ile ilgili olarak tebliğler çıkarmayı ve gerekli düzenlemeleri yapmayı da (md. 27/f) 
Kurul’un yetkileri arasında saymaktadır. Dolayısıyla, Kurul, birleşme ve devralmalara ilişkin izin 
yetkisinin kullanılmasında, özelleştirme yoluyla devralmaların özelliğini dikkate alarak ve izin sisteminin 
işlerliğini de etkili kılmak amacıyla, bazı usul kuralları getirmek yoluna gitmiş, ancak, bu yapılırken de ön 
bildirimde bulunarak görüş alma yükümlülüğü getirilmiştir.  
Söz konusu Tebliğ’in 3. maddesi Rekabet Kurulu görüşünün alınmasını zorunlu kılmakta, Tebliğ’in 4. 
maddesi ise, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca ihale koşullarının kamuoyuna duyurulmasından önce 
Rekabet Kurumu’na “ön bildirim” de bulunulacağını, Rekabet Kurulu’nun da, “ön bildirim”in Rekabet 
Kurumu kayıtlarına giriş tarihini izleyen 40 (kırk) iş günü içerisinde “görüşünü” Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’na bildireceğini öngörmektedir. 
Ön bildirim, ileride izin aşamasında ortaya çıkabilecek bazı sorunları baştan ortadan kaldırmayı 
amaçlamaktadır. İhale koşulları (şartname) taraflar açısından bazı hak ve yükümlülükler 
öngörmektedir. Dolayısıyla, bu koşulların belirlenmesinde, sonuçta “izin” alınması gereken Rekabet 
Kurumu’nun görüşlerinin dikkate alınması, özelleştirme sonucu rekabeti bozucu sonuçların işin 
başında dikkate alınmasına olanak vermektedir. 
Rekabet Kurumu’nun “görüş”ü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın almak zorunda olduğu, ihale 
koşullarını hazırlamakla görevli ve yetkili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na Rekabet Kurumu’nun 
görüşünü bildiren bir işlemi olduğundan özelleştirme ihaleleri öncesi Rekabet Kurumu’ndan görüş 
alınmaması, ihale işlemini şekil ve usul unsuru açısından sakatlar nitelikte olması nedeniyle Özelleştirme 
İdaresinin bu şekil ve usul unsuruna tam riayet ederek Rekabet Kurumu’ndan gerekli görüş ve izinleri 
almakta olduğu görülmektedir.  
4054 sayılı Yasa’nın 7. maddesi, Rekabet Kurulu’nun belirleyeceği türdeki birleşme ve devralmaların 
hukuki geçerlilik kazanabilmeleri için, Kurul’dan izin alınmasını öngörmektedir.  
Özelleştirme yolu ile devralmaları düzenleyen 1998/4 no.lu Tebliğ’in 5. maddesi gerek ön bildirim 
zorunluluğu bulunan devralma işlemlerinde, gerekse bu zorunluluğa tabi olmamakla beraber, bu 
Tebliğ kapsamına giren özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinde devralma işlemlerinin hukuki 
geçerlilik kazanabilmeleri için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması zorunluluğunu öngördüğünden, 
ihale işleminin sonuçlanmasından sonra, fakat Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 



özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretim biriminin nihai devir işlemine ilişkin 
kararından önce, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca ÖYK karar taslağında yer alacak her teklif sahibi 
ile ilgili (teklif sahiplerinin sayısının üçten fazla olması halinde ilk üç teklif sahibi için) ayrı dosyalar 
halinde Rekabet Kurumu’na izin başvurusunda bulunulması gerekmektedir (md. 6). 
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğin (1997/1), 
Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumu’na 
Yapılacak Ön Bildirim ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe 
(1998/4) aykırı olmayan hükümlerinin özelleştirme yolu ile devralma işlemlerine uygulanmasına devam 
edileceği öngörüldüğüne (md. 7) göre, devralma işlemi ile ilgili usulünce yapılmış bildirim hakkında 
4054 sayılı Yasa’nın 10. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde açıkça ve aynı maddenin 3. fıkrası 
çerçevesinde zımnen bir karar verilmeden önce birleşme veya devralma hukuken geçerlilik kazanmaz. 
Bildirimin yapılmamış sayılması halinde de Yasa’nın 11. maddesi uygulanır (md. 5). 
1997/1 sayılı Tebliğ’in 6. maddesine göre, Kurul birleşme veya devralmaya; “Gerekli gördüğü diğer 
tedbirlerin alınması ve bazı yükümlülüklere uyulması koşuluyla izin verebilir”. Buna karşılık, “Bir hakim durum 
yaratan veya mevcut bir hakim durumu güçlendiren ve bunun sonucunda ülkede veya bir bölümünde etkin rekabeti 
önemli bir ölçüde engelleyen birleşme veya devralmaların Kanun’a aykırı olduğu kabul edilir ve bunlara izin verilmez.” 
V- SONUÇ 
Görüldüğü üzere özelleştirme, birleşme ve devralma boyutu ile rekabet hukuku kapsamına girmekte; 
dolayısıyla özelleştirme konusunda yetkili idari organ ile rekabet hukuku alanında yetkili idari otoritenin 
özelleştirme sürecinde işbirliğini gerektirdiği ve bu işbirliğinin de uygulamalara yansıdığı görülmektedir. 
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