REKABET KURULU

1998/5 sayılı Rekabet Kurulu Tebliği ile Değişik,
Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik
Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak
Ön Bildirimlerde Ve İzin Başvurularında Takip Edilecek
Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ1
Tebliğ No: 1998/4

Amaç
Madde 1- (Değişik: 1998/5 sayılı Rekabet Kurulu Tebliği; RG- 18.11.1998,
23527). Bu Tebliğin amacı, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanunun 7 nci ve 27 nci maddesinin (f) bendi uyarınca, Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı veya diğer kamu kurum veya kuruluşlarınca gerçekleştirilecek
devirlerin hukuki geçerlilik kazanabilmeleri için Rekabet Kurumuna yapılacak ön
bildirimlerde ve izin başvurularında takip edilecek usul ve esasları belirlemektir2.

Kapsam
Madde 2- Aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere, bir teşebbüsün ortaklık
paylarının ya da diğer hak ve araçların tümünün veya bir kısmının teşebbüsün
üzerindeki kontrolü değiştirecek ya da karar organlarını etkileyecek şekilde yahut mal
veya hizmet üretimine yönelik birimlerin özelleştirme yolu ile her türlü devri bu Tebliğ
hükümlerine tabidir.
Bu Tebliğ kapsamı dışında kalan haller şunlardır:
-

Mahalli idareler dahil kamu kurum veya kuruluşlarına yapılan devirler,
Mal veya hizmet üretimine yönelik olmayan gayrimenkullerin devri,
Yurt dışı sermaye piyasalarında satışlar,
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-

Halka arz,
Sermaye piyasalarına ilişkin mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydı ile
süresi 3 yılı aşmayan gecikmeli halka arzı içeren blok satışlar,
Çalışanlara devirler,
Borsada normal ve/veya teşebbüsün kontrolünde değişikliğe yol açmayan
özel emir ile satışlar,
Menkul kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul kıymetler yatırım
ortaklıklarına satışlar.

Bu Tebliğ uygulamasında, kontrolün açıkça özelleştirilecek teşebbüsün
çalışanlarında ve/veya emeklilerinde olacağı ortak girişim ve sair organizasyonlara
satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir
ortaklığı ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden herhangi birinin
veya birkaçının birlikte uygulanması ile yapılan devirler çalışanlara devir olarak kabul
edilir.
Ön Bildirime Tabi Özelleştirme Yolu ile Devralmalar
Madde 3- Bu Tebliğ kapsamındaki özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinde;
özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin ilgili ürün
piyasasındaki pazar payının % 20’yi veya cirosunun 20 trilyon Türk Lirasını aşması
ya da bu eşikler aşılmasa bile özelleştirilecek teşebbüsün hukuki veya fiili imtiyazlara
sahip olması halinde, ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından önce, Rekabet
Kurumuna ön bildirimde bulunularak, ilgili pazarda böyle bir özelleştirmenin ne gibi
sonuçlar doğuracağı, özelleştirilecek teşebbüsün varsa sahip olduğu hukuki veya fiili
imtiyazların
özelleştirme
sonrası
durumunun
ne
olacağı
hususlarının
değerlendirileceği ve bu konularda ihale şartları belgesinin hazırlığına esas olacak
Rekabet Kurulu Görüşünün alınması zorunludur. Pazar payının ve cironun
hesaplanmasında, özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik
birimin bir mevzuat hükmüne dayalı olarak mahalli idareler de dahil kamu kurum veya
kuruluşlarına yaptığı satışlar dikkate alınmaz.
Bu Tebliğ anlamında, hukuki ya da fiili imtiyaz; Özelleştirme Yüksek Kurulu
tarafından oluşturulacak, devletin sahip olacağı imtiyazlı hak ve paylara ilişkin
hükümler saklı kalmak kaydı ile, özelleştirilecek teşebbüsün kamu kuruluşu
olmasından kaynaklanan, bir kanun veya sair hukuki düzenlemeye dayanan ya da
fiilen oluşmuş, ilgili ürün piyasasında faaliyet gösteren diğer teşebbüslerin sahip
olmadığı veya olamayacağı beklenen tekel hakkı da dahil tüm ayrıcalıkları ifade eder.
Ancak, bu ayrıcalıkların özelleştirme sonucunda kendiliğinden ortadan kalkıyor
olması veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ortadan kaldırılması ve her iki
halde de durumun ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından önce Rekabet
Kurumu nezdinde tevsik edilerek Rekabet Kurulundan 10 iş günü içerisinde olumlu
görüş alınması halinde bu hususlar imtiyaz olarak kabul edilmez. Bu sürenin sonunda
herhangi bir görüş bildirilmemesi, konuya ilişkin Rekabet Kurulu Görüşünün olumlu
olduğu anlamına gelir.
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Ön Bildirimlerde Takip Edilecek Usul
Madde 4- Bu Tebliğ kapsamında ve ön bildirime tabi özelleştirme yolu ile
devralma işlemlerinde; özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine
yönelik birimin özelleştirilmesine ilişkin ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından
önce, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Rekabet Kurumuna, Rekabet Kurulunun
Görüşü alınmak üzere ön bildirimde bulunulur.
Rekabet Kurulu, ön bildirimin Rekabet Kurumu kayıtlarına giriş tarihinden
itibaren 40 iş günü içerisinde Görüşünü oluşturarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına
bildirir.
Rekabet Kurulu, 24 iş günü içerisinde oluşturulacak ilgili mesleki daire
görüşünün yanı sıra, bu görüşe cevaben 6 iş günü içerisinde Özelleştirme İdaresi
Başkanlığından alınacak görüşü de dikkate alarak, 10 iş günü içerisinde Görüşünü
oluşturur. Bu sürelerden 24 ve 10 iş günlük süreler Rekabet Kurulu Kararı ile, 6 iş
günlük süre ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tasarrufu ile özelleştirilecek teşebbüs
ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin ve ilgili ürün piyasasının özelliklerine
bağlı olarak en fazla yarısı oranında artırılabilir. Bu takdirde, 2 nci fıkrada belirtilen
toplam 40 iş günlük süre, ilave süre veya süreler kadar uzatılmış sayılır.
Rekabet Kurulu Görüşünün Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmesinden
önce, devir işlemine ilişkin özelleştirme yönteminde değişiklik yapılması halinde ön
bildirim başvurusu yenilenmiş sayılır. Bu değişikliğin Rekabet Kurulu Görüşünün
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmesinden sonra yapılması halinde ise,
yukarıdaki süreler yarısı oranında azaltılarak uygulanır. Özelleştirme yöntemine
ilişkin değişiklik, devir işlemini bu Tebliğ kapsamı dışına çıkaracak nitelikte ise, bu
durum ivedilikle Rekabet Kurumuna bildirilir.
İzin Başvurusuna Tabi Özelleştirme Yolu ile Devralmalar
Madde 5- Bu Tebliğ uyarınca Rekabet Kurumuna ön bildirimde bulunulması
zorunlu olan özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinde ve ön bildirime tabi
olmamakla birlikte bu Tebliğ kapsamında olan özelleştirme yolu ile devralma işlemi
taraflarının ilgili ürün piyasasındaki toplam pazar paylarının %25’i veya cirolarının 25
trilyon Türk Lirasını aşması halinde; devralma işlemlerinin
hukuki geçerlilik
kazanabilmeleri için Rekabet Kurulundan izin alınması zorunludur.
İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul
Madde 6- Rekabet Kurumuna izin başvurusu, ihale işleminin
sonuçlanmasından sonra ve fakat Özelleştirme Yüksek Kurulunun özelleştirilecek
teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin nihai devir işlemine ilişkin
kararından önce, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Özelleştirme Yüksek Kuruluna
sunacağı Özelleştirme Yüksek Kurulu karar taslağında yer alacak her teklif sahibi için
bağımsız dosyalar şeklinde yapılır. Şu kadar ki, karar taslağında teklif sahiplerinin
sayısının üçten fazla olması halinde, ilk üç teklif sahibine ilişkin devralma işlemine

3

yönelik Rekabet Kurulu Kararları Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tebliğ edilmeden,
diğer teklif sahiplerine ilişkin izin başvurusunda bulunulamaz.
İzin başvurusuna ilişkin incelemenin süratle ve sağlıklı bir biçimde
sonuçlandırılmasını teminen, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ihale için teklif veren
tüm teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine ilişkin kendisine ulaşan bilgi ve belgeleri
ihalenin sonuçlanmasını beklemeksizin Rekabet Kurumuna iletir.
Diğer Hükümler
Madde 7- 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7 nci
maddesine dayanılarak çıkarılan ve 12/08/1997 tarihli ve 23078 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1997/1 sayılı Rekabet Kurumundan İzin
Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğin bu Tebliğe aykırı
olmayan hükümlerinin özelleştirme yolu ile devralma işlemlerine uygulanmasına
devam edilir.
(Ek: 1998/5 sayılı Rekabet Kurulu Tebliği; RG- 18.11.1998, 23527)
Özelleştirme yoluyla devirlerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı dışında diğer kamu
kurum veya kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi halinde de bu Tebliğ hükümleri
uygulanır. Bu takdirde, bu Tebliğde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yerine
getirilmesi öngörülen yükümlülükler, devri gerçekleştirecek kamu kurum veya
kuruluşunca yerine getirilir.
Yürürlük
Madde 8- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.
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