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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve 

gerekçesi ekte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederiz.
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	 Emrullah	İşler	 Mustafa	Demir	 Mehmet	Ali	Özkan
 Ankara İstanbul Manisa
	 İsmail	Emrah	Karayel	 Fuat	Köktaş	 Selman	Özboyacı
 Kayseri Samsun Konya
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 14.05.2020 tarihinde sunulan 2 / 2875 Esas Numaralı 
“Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne imza sahibi 
olarak katılmak ister, bilginize arz ederim.

                                                                                                                27.05.2020

   Sena Nur Çelik

   Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/2875) Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine 
imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                               01.06.2020

   Abdullah Nejat Koçer

   Gaziantep

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/2875)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

TALİ
Adalet Komisyonu

Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE

Rekabet hukuku, ekonomi ile hukukun kesiştiği bir alan olarak modern ekonomilerin sağlıklı 
işleyebilmesi bakımından çok önemli bir görevi ifa etmektedir. Zira bu hukuk dalının koruduğu rekabet 
kavramı, piyasa ekonomisinin etkin işleyebilmesi bakımından stratejik ve merkezi bir konumdadır.

Asli görevleri rekabet hukuku kurallarını uygulamak ve ayrıca rekabet savunuculuğu yoluyla 
serbest piyasanın ve ekonomik özgürlüğün önündeki engellerin kaldırılmasını sağlayarak piyasalarda 
rekabetin geliştirilmesine katkıda bulunmak olan rekabet otoriteleri, kartelleşmeyi ve tekelleşmeyi 
engelleyerek tüketicilerin refahı için çalışan piyasaların varlığını temin etmektedir. Rekabet hukuku ile 
güvence altına alınan piyasalarda firmaların önceliği tüketicilerin taleplerini daha ucuza, daha kaliteli 
ve daha etkin biçimde karşılamaktır. Böyle bir ortamda araştırma geliştirme faaliyetleri, inovasyon ve 
yenilikçi ürünler firmalar arası yarışın önemli parametreleri olmaktadır. Bunun neticesinde piyasalarda 
daha yüksek bir verimlilik ortaya çıkmaktadır. Yüksek verimlilik ise, ülkenin rekabet gücünün 
artmasına, ekonomik büyümeye ve dolayısıyla toplumsal refah artışına katkı sağlamaktadır.
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Rekabet otoriteleri, gerçekleştirdikleri piyasa gözetimi fonksiyonu ile diğer ekonomi politikalarını 
tamamlamak suretiyle de önemli bir rol üstlenmektedir. Zira devletin para ve maliye politikalarına 
ilişkin aldığı kararların etkin sonuçlar doğurabilmesi ve ülke ekonomisinin sağlıklı büyümesini temin 
etmesi bakımından kartellerin ve tekellerin egemen olmadığı piyasaların varlığı elzemdir. Ekonomiyi 
doğrudan ve dolaylı olarak etkilemesi nedeniyle piyasaların istikrarı bakımından önem arz eden rekabet 
hukuku, aynı zamanda hukuki öngörülebilirlik sağlayarak ülkemiz için ihtiyaç duyulan yatırımlara da 
elverişli bir zemin hazırlamaktadır.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Rekabet Kurumunun göreve başladığı 
5/11/1997 tarihinden bu yana uygulanmaktadır. Bu süre zarfında edinilen deneyim ve bilgi birikimi, 
gerek ülkemizdeki gerekse uluslararası piyasalardaki değişim ile teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, 
4054 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu hususlara ilave olarak, 
4054 sayılı Kanunun uygulandığı 20 yılı aşan süre zarfında, mehaz Avrupa Birliği rekabet hukukunda 
da önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1/5/2004 tarihinde yürürlüğe giren reform paketinin en önemli 
ayağını oluşturan ve 17 sayılı Konsey Uygulama Tüzüğünü yürürlükten kaldıran 1/2003 sayılı Konsey 
Uygulama Tüzüğü başta olmak üzere Avrupa Birliği mevzuatında yapılan değişikliklerin, çağdaş bir 
rekabet hukuku mevzuatının oluşturulabilmesi ve Avrupa Birliği üyelik müzakereleri bakımından 
dikkate alınması gerekmektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan bütün bu gelişmeler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 
4054 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklerle, hem rekabet hukukunda çağdaş düzeyin yakalanması, 
hem de Rekabet Kurumunun piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabileceği gerekli yapıya ve 
vasıtalara kavuşturularak daha aktif ve dinamik hale getirilmesi mümkün olacaktır. Böylelikle üretimde 
ve kaynak dağılımında etkinlik sağlamak ve toplumsal refahı arttırmak için mal ve hizmet piyasalarında 
rekabeti korumak ve geliştirmek amaçlarına hizmet edecek daha etkili bir rekabet hukuku sisteminin 
ülkemizde yerleşmesi sağlanacaktır.

Tanımlanan hedeflere uygun olarak yapılan temel düzenlemelerden ilki, muafiyet rejiminin hukuki 
belirliliğini arttırmayı ve “kendi kendine değerlendirme” yönteminin netleştirilmesini amaçlamaktadır. 
Bunun yanında, birleşme ve devralma işlemlerinin incelenmesine ilişkin olarak yapılan düzenlemeyle, 
Avrupa Birliği mevzuatıyla da uyumlu olan etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testine geçilerek, 
birleşme ve devralma işlemlerinin ortaya çıkaracağı tek taraflı etkilerin ve iş birliği etkilerinin daha 
sağlıklı değerlendirilebilmesi mümkün kılınmaktadır.

Yapılan düzenlemelerden bir diğeri, Avrupa Birliği mevzuatında da yer alan yapısal tedbirler 
hakkındadır. Söz konusu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin yetki açıkça belirtilmek suretiyle, rekabet 
ihlalleriyle etkili mücadele bakımından Rekabet Kurumu önemli bir araca kavuşmaktadır. Ayrıca, 
rekabet ihlallerine ilişkin delillerin elde edilmesinde en önemli yetkilerden olan yerinde inceleme 
yetkisinin kapsamı daha da netleştirilmektedir.

Bütün bunların yanı sıra, kamu kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini temin 
etmek için de çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden ilki, Avrupa Birliği mevzuatındaki 
rekabeti kayda değer ölçüde sınırlamayan (de minimis) uygulamasına ilişkindir. Yapılan düzenlemeyle, 
pazar payı ve ciro gibi kıstaslar göz önüne alınarak belirlenecek eşiklerin aşılmadığı anlaşma, uyumlu 
eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma konusu yapılmaması mümkün kılınmaktadır.

Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını temin etmek üzere yer verilen düzenlemelerden bir 
başkası, rekabet kaygılarının giderilmesinde başvurulan yollardan biri olan ve Avrupa Birliği ile birçok 
ülke uygulamasında yer alan taahhüt müessesesine ilişkindir. Söz konusu müessesenin getirilmesiyle, 
ortaya çıkabilecek rekabet karşıtı zararların büyümesinin önlenmesi ve kamu kaynaklarının daha 
verimli bir şekilde kullanılabilmesi sağlanmaktadır.
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Bu kapsamda son olarak, rekabet ihlallerine yönelik soruşturmaların neden olacağı kamusal 
maliyetlerin azaltılması ile ihlalin ve sürecin hızlı ve kesin bir şekilde sonlandırılması sayesinde elde 
edilecek kamusal faydalar dikkate alınarak, Avrupa Birliği ile birçok ülke uygulamasında yer alan 
uzlaşma müessesesi getirilmektedir.

Söz konusu düzenlemelere ilaveten, Rekabet Kurumunun idari işleyişini daha etkin kılmaya 
yönelik olarak da Teklifte bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu bağlamda, Rekabet Kurumunun 
ilişkili olduğu Bakanlığın adında yapılan değişikliğe uyum sağlanması başta olmak üzere, Rekabet 
Kurumunda görevli meslek personelinin hangi unvana sahip personelden oluştuğu hususu açıklığa 
kavuşturulmakta, Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 
tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 üncü maddesi hükümlerinin uygulanması mümkün 
kılınmaktadır.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesince 4054 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
“Kurul, ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. Kadroların iptali 
ve ihdası Kurulca yapılır.” şeklindeki ikinci ve üçüncü cümleleri Anayasaya aykırı bulunarak iptal 
edildiğinden, Rekabet Kurumunun personel kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin 
düzenlemelere, bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla Teklifte yer verilmektedir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 4054 sayılı Kanunun 5 inci maddesine konu olan muafiyet uygulaması, mehaz Avrupa 
Birliği uygulamasında 2003 yılında gerçekleştirilen reformla yeniden düzenlenmiş ve “kendi kendine 
değerlendirme” olarak nitelendirilen yeni bir sisteme geçilmiştir. Bu sistemde teşebbüsler öncelikle 
ilgili anlaşmalar için yayımlanan grup muafiyeti düzenlemelerinden yararlanıp yararlanmadığını, 
bunlardan yararlanamadığı durumda da muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şartların 
sağlanıp sağlanmadığını kendi kendilerine değerlendirmektedir. 2005 yılında, 4054 sayılı Kanunun 10 
uncu maddesinde mehaz mevzuat ile uyumlu değişiklikle teşebbüsler arası anlaşmalar için bildirim 
zorunluluğu kaldırılmıştır. Dolayısıyla ilgili maddede yapılan değişiklik, madde lafzındaki hukuki 
belirliliği arttırmayı ve “kendi kendine değerlendirme” yönteminin netleştirilmesini amaçlamaktadır. 
Bununla birlikte, teşebbüslerin isteğe bağlı olarak Kuruma başvuru hakları da korunmaktadır.

Madde 2- Madde ile; 4054 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan 
değişiklikle, hâkim durum testi yerine Avrupa Birliği Hukukunda uygulanan “etkin rekabetin önemli 
ölçüde azaltılması” testi getirilmektedir. Bu suretle, birleşme veya devralma işlemleri sonucunda 
ortaya çıkabilecek olan tek taraflı etkilerin ve işbirliği etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi 
mümkün olacaktır. Diğer yandan, etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının başta hâkim durum 
yaratılması veya mevcut hâkim durumun güçlendirilmesi suretiyle gerçekleştiği belirtilerek, birleşme 
ve devralmalara ilişkin geçmiş dönem uygulama tecrübesinden yararlanılması ve hukuki belirlilik 
sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu değerlendirme testiyle, hâkim durum yaratılması veya 
mevcut hâkim durumun güçlendirilmesi sonucunu doğuran işlemlerin yanı sıra rekabeti önemli ölçüde 
azaltabilecek işlemler de yasaklanabilecektir.

Madde 3- 4054 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Rekabet 
Kurulunun nihai kararlarında yapısal tedbirler getirebileceği hususu açıkça belirtilmek suretiyle, rekabet 
ihlalleriyle etkili mücadele bakımından Kurulun sahip olduğu araçlara önemli bir ilave yapılmaktadır. 
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Bununla birlikte yapısal tedbirlerin, ancak daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği 
hallerde başvurulabilecek istisnai bir yetki tanıdığı hüküm altına alınmak suretiyle teşebbüslere hukuki 
güvence de tanınmaktadır.

Madde 4- 4054 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan 
değişiklikle, özellikle kartellerin ortaya çıkarılmasında hayati önemi haiz olan yerinde inceleme 
yetkisinin kapsamı daha da belirginleştirilmektedir. Bu bağlamda, yerinde incelemelerde; defterlerin, 
fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan verilerin ve belgelerin incelenebilmesi, 
bunların kopyalarının ve çıktılarının alınabilmesi yetkisi daha da açıklığa kavuşturulmaktadır.

Madde 5- Rekabet Kurumunun personel sayısı göz önüne alınarak, iş yükünün daha etkin 
yönetilebilmesi ve Kurum işleyişinin daha verimli olması adına Başkan Yardımcılarının adedi üç olarak 
değiştirilmektedir.

Madde 6- Anayasa Mahkemesinin kararı ile 4054 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının “Kurul, ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. Kadroların 
iptali ve ihdası Kurulca yapılır.” şeklindeki ikinci ve üçüncü cümleleri Anayasaya aykırı bulunarak iptal 
edildiğinden, karar doğrultusunda Kurumun personel kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına 
ilişkin temel kurallar Teklifte açık olarak düzenlenmektedir.

Madde 7- Madde ile; Kurumda görevli meslek personelinin; rekabet başuzmanları, rekabet 
uzmanları ve rekabet uzman yardımcılarından oluşacağı belirtilmektedir. Ayrıca, yapılan son yasal 
değişikliklerle, kamuda göreve başlayacak kariyer meslek uzman yardımcılarına yönelik genel 
düzenlemeler getirildiğinden, rekabet uzman yardımcıları hakkında Devlet Memurları Kanununda 
öngörülen hükümlerin uygulanacağı belirtilmektedir.

Madde 8- 2005-2019 yılları arası Avrupa Birliği İlerleme Raporları Rekabet Politikası Faslında, 
piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan uygulamalara ilişkin Avrupa Birliği mevzuatına 
uyum sağlanması beklendiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği mevzuatı dikkate alınarak 
yapılan bu düzenlemeyle; rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının 
kısıtlanması gibi ihlaller hariç olmak üzere, Kurulca belirlenecek pazar payı ve ciro gibi eşikleri 
aşmayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma konusu yapılmaması 
öngörülmektedir. Böylece Kurum kaynaklarının öncelikli olarak daha önemli ihlallere yönlendirilmesi 
mümkün olacaktır. Diğer yandan, fıkranın uygulanmasına yönelik nesnel ölçütlerin Kurul tarafından 
çıkarılacak tebliğ ile belirlenmesi öngörülmektedir.

Madde 9- Madde ile; mehaz Avrupa Birliği mevzuatında yer alan taahhüt müessesesi, Türk 
Rekabet Hukuku mevzuatına ve uygulamasına kazandırılmaktadır. Kanunun 4 üncü veya 6 ncı 
maddeleri kapsamında ortaya çıkan rekabet kaygılarının giderilmesinin ilgili teşebbüs veya teşebbüs 
birlikleri tarafından taahhüt edildiği ve bu taahhütlerin yeterliliği ve zamanlaması dikkate alınarak 
Kurulca kabul edildiği durumlarda, taahhütte bulunan teşebbüs veya teşebbüs birlikleri hakkında 
soruşturma açılmayabileceği ya da yürütülen soruşturmaların sona erdirilebileceği düzenlenmektedir. 
Taahhüt yoluyla, ihlal niteliğinin resmî bir kararla tespiti ayrıntılı bir inceleme ve soruşturma süreci 
gerektirebilecek türde anlaşma, karar ve uygulamaların çok daha kısa sürede ortadan kaldırılması 
mümkün olabilecektir. Böylece, ortaya çıkabilecek zararların büyümesi önlenirken, kamu kaynakları 
daha etkin bir şekilde kullanılabilecektir.
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Ayrıca bu madde ile; Avrupa Birliği mevzuatında ve birçok ülke uygulamasında da yer alan 
uzlaşma müessesesinin Türk Rekabet Hukuku mevzuatına kazandırılması öngörülmektedir. Böylelikle, 
hem soruşturma sürecinin kısaltılarak hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hem de bunlara ilişkin dava 
süreçlerinin neden olacağı kamusal maliyetlerin azaltılması amaçlanmaktadır.

Madde 10- Mevcut uygulamalar, soruşturma aşamasında ek yazılı görüşün hazırlanması için 4054 
sayılı Kanunda öngörülen mevcut 15 günlük sürenin özellikle kapsamlı ve/veya çok sayıda teşebbüs 
hakkında yürütülen soruşturmalarda yetersiz kalabildiğini göstermektedir. Kanunun 45 inci maddesinde 
yapılan değişiklikle, maddede yer verilen bütün sürelerin, haklı gerekçeler sunulması halinde Kurul 
kararı ile bir katına kadar uzatılabilmesine imkân tanınmaktadır.

Madde 11- Madde ile; Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin, görevleri nedeniyle 
işledikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacakları, bu bağlamda 
cezai ve hukuki sorumluluklarına ilişkin olarak kıyasen 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık 
Kanununun 104 üncü maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir.

Madde 12- 4054 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı madde ile; Anayasa Mahkemesinin, kararına 
istinaden Kurum personelinin kadro unvanları, kadro dereceleri ve sayıları ile mali ve sosyal haklarına 
ilişkin temel kurallar yeniden belirlendiğinden; mevcut personelin yeniden atandıkları veya atanmış 
sayılacakları kadro unvanları, dereceleri ile personelin mali ve sosyal haklar açısından kazanılmış 
haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Ayrıca kadrosu kaldırılan personelle ilgili olarak düzenleme yapılmaktadır.

Madde 13- 4054 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci madde ile; rekabet uzman yardımcılarının 
rekabet uzmanlığına atanmaları sırasında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde düzenlenen 
usul ve esaslara göre haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanmasına yönelik düzenleme 
getirildiğinden, rekabet uzman yardımcılığından rekabet uzmanlığına atanmaları sırasında haklarında 
ayrıca bir derece yükseltmesi uygulanmayan mevcut meslek personelinin de aynı haktan yararlanması 
sağlanmaktadır.

Madde 14- Madde ile; 4054 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin Bakanlık tanımında ibare 
değişikliği yapılarak Bakanlık adında yapılan değişikliğe uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Ayrıca; 4054 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle; Rekabet 
Kurumunun ilişkili olduğu Bakanlık adında yapılan değişikliğe uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 15- Yürürlük maddesidir.

Madde 16- Yürütme maddesidir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

1. Giriş
Malatya Milletvekili Bülent TÜFENKCİ ve 110 Milletvekili tarafından 14/05/2020 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 15/05/2020 tarihinde tali komisyon 
olarak Adalet Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza 
havale edilen 2/2875 esas numaralı “Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 02/06/2020 tarihinde yaptığı 7’nci Birleşiminde Malatya 
Milletvekili Bülent TÜFENKCİ ile Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurumu, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 
temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.

Rekabet hukuku, ekonomi ile hukukun kesiştiği bir alan olarak modern ekonomilerin sağlıklı 
işleyebilmesi bakımından stratejik ve merkezi bir konumdadır. Rekabet otoritelerinin asli görevleri 
rekabet hukuku kurallarını uygulamak, serbest piyasanın ve ekonomik özgürlüğün önündeki engellerin 
kaldırılmasını sağlayarak piyasalarda rekabetin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Söz konusu 
otoriteler, kartelleşmeyi ve tekelleşmeyi engelleyerek tüketicilerin refahı için çalışan piyasaların 
varlığını temin etmektedir. Rekabet hukuku ile güvence altına alınan piyasalarda firmaların önceliği, 
tüketicilerin taleplerini daha ucuza, daha kaliteli ve daha etkin bir biçimde karşılamaktır.

Rekabet otoriteleri, piyasa gözetimi fonksiyonu ile diğer ekonomi politikalarını tamamlamak 
suretiyle de önemli bir rol üstlenmektedir. Devletin para ve maliye politikalarına ilişkin aldığı kararların 
etkin sonuçlar doğurabilmesi ve ülke ekonomisinin sağlıklı büyümesini temin etmesi bakımından 
kartellerin ve tekellerin egemen olmadığı piyasaların varlığı elzemdir. Rekabet hukuku, piyasaların 
istikrarı açısından hukuki öngörülebilirlik sağlamak suretiyle ülkemiz için ihtiyaç duyulan yatırımlara 
da elverişli bir ortam hazırlamaktadır.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 5/11/1997 tarihinden bu yana uygulanmakta 
olup gerek ülkemizde gerekse uluslararası piyasalarda yaşanan değişim ve teknolojik gelişmeler 4054 
sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bunun yanı sıra, 4054 sayılı 
Kanunun uygulandığı süre zarfında, mehaz Avrupa Birliği rekabet hukukunda da önemli gelişmeler 
yaşanmıştır. 1/5/2004 tarihinde yürürlüğe giren reform paketinin en önemli ayağını oluşturan ve 17 
sayılı Konsey Uygulama Tüzüğünü yürürlükten kaldıran 1/2003 sayılı Konsey Uygulama Tüzüğü başta 
olmak üzere Avrupa Birliği mevzuatında yapılan değişikliklerin, çağdaş bir rekabet hukuku mevzuatının 
oluşturulabilmesi ve Avrupa Birliği üyelik müzakereleri bakımından dikkate alınması gerekmektedir.
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Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda 
4054 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklerle, hem rekabet hukukunda çağdaş düzeyin yakalanması, 
hem de Rekabet Kurumunun piyasaların gereksinimlerini karşılayacak bir yapıya ve araçlara 
kavuşturulması suretiyle daha aktif ve dinamik hale getirilmesi mümkün olacaktır. Böylelikle 
üretimde ve kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, toplumsal refahı arttırmak için mal ve hizmet 
piyasalarında rekabetin korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda daha etkili bir rekabet hukuku 
sisteminin ülkemizde yerleşmesi sağlanacaktır.

2. Teklifin İçeriği

2/2875 esas numaralı Kanun Teklifiyle, aşağıdaki esaslı değişiklikler öngörülmektedir.

Ø  Muafiyet rejiminin hukuki belirliliğinin arttırılması ve “kendi kendine değerlendirme” 
yönteminin netleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, birleşme ve devralma işlemlerinin incelenmesine 
ilişkin düzenlemeyle, Avrupa Birliği mevzuatıyla da uyumlu olan etkin rekabetin önemli ölçüde 
azaltılması testine geçilerek birleşme ve devralma işlemlerinin ortaya çıkaracağı tek taraflı etkilerin ve 
iş birliği etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi mümkün kılınmaktadır.

Ø 2005-2019 yılları arası Avrupa Birliği İlerleme Raporları Rekabet Politikası Faslında, piyasada 
rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan (de minimis) uygulamalara ilişkin Avrupa Birliği mevzuatına 
uyum sağlanması amaçlanmaktadır. Bu düzenlemeyle; rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri 
paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi ihlaller hariç olmak üzere, Kurulca belirlenecek pazar 
payı ve ciro gibi eşikleri aşmayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma 
konusu yapılmaması öngörülmektedir.

Ø Avrupa Birliği mevzuatında yer alan yapısal tedbirlerin uygulanmasına ilişkin yetki açıkça 
belirtilmek suretiyle, rekabet ihlalleriyle etkili mücadele bakımından Rekabet Kurumu önemli bir araca 
kavuşturulmakta ve yerinde inceleme yetkisinin kapsamı daha da netleştirilmektedir.

Ø  Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını teminen Avrupa Birliği ile birçok ülke 
uygulamasında yer alan rekabet kaygılarının giderilmesinde başvurulan yollardan biri olan taahhüt 
müessesesine ilişkin olup bu müessesenin getirilmesiyle ortaya çıkabilecek rekabet karşıtı zararların 
büyümesi önlenecektir.

Ø Avrupa Birliği mevzuatında ve birçok ülke uygulamasında da yer alan uzlaşma müessesesinin 
Türk Rekabet Hukuku mevzuatına kazandırılması öngörülmektedir. Böylelikle, hem soruşturma 
sürecinin kısaltılarak hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hem de bunlara ilişkin dava süreçlerinin neden 
olacağı kamusal maliyetlerin azaltılması amaçlanmaktadır.

Ø  Mevcut uygulamalar, soruşturma aşamasında ek yazılı görüşün hazırlanması için 4054 sayılı 
Kanunda öngörülen mevcut 15 günlük sürenin özellikle kapsamlı ve/veya çok sayıda teşebbüs hakkında 
yürütülen soruşturmalarda yetersiz kalabildiğini gösterdiğinden, söz konusu sürenin bir kereye mahsus 
olmak üzere Kurul tarafından uzatılabilmesi mümkün kılınmaktadır.

Ø Teklifte Rekabet Kurumunun idari işleyişinin daha etkin kılınmasına yönelik olarak bazı 
düzenlemelere yer verilmiştir. Bu doğrultuda, Rekabet Kurumunun ilişkili olduğu Bakanlığın adında 
yapılan değişikliğe uyum sağlanması, Kurumda görevli meslek personelinin hangi unvana sahip 
personelden oluştuğu hususunun açıklığa kavuşturulması ile Kurum personelinin cezai ve hukuki 
sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 üncü 
maddesi hükümlerinin uygulanması mümkün kılınmaktadır.
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Ø Anayasa Mahkemesinin 12/7/2013 tarihli ve 28705 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
2013/72 sayılı Kararı ile 4054 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası iptal edildiğinden 
Kurumun personel, kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin temel kuralların yasada açık 
olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

3. Komisyon Görüşmeleri

Kanun Teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;

Teklifin birinci imza sahibi Malatya Milletvekili Sayın Bülent TÜFENKCÎ tarafından yapılan 
açıklamalarda;

Ø  Kanun teklifinin iyi ülke uygulamaları ve Avrupa Birliği Komisyon kararları dikkate alınarak 
hazırlandığı,

Ø Yeni ve etkin araçlarla daha etkin kaynak kullanımı ile Kurumun etkinliğinin artırılması 
ve bürokratik süreçlerinin azaltılması suretiyle yeni doğrudan yatırımların önünün açılmasının 
hedeflendiği,

Ø  Kanun teklifi ile mevcut 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ülkemizin 
gelişmişlik seviyesiyle uyumlu hale getirildiği ve modern araçlarla güçlendirildiği, böylelikle Avrupa 
Birliği ve gelişmiş ülke uygulamalarına paralel olarak mal ve hizmet piyasalarında rekabetin korunması 
ve geliştirilmesi ile daha etkili bir rekabet hukuku sistemi oluşturulmasına katkı verecek bir düzenleme 
amaçlandığı,

Ø  Muafiyet rejiminde hukuki belirliliğin artırılarak birleşme ve devralma işlemlerinin 
incelenmesinde, ülkemiz ihtiyaçlarına uygun biçimde gelişmiş ekonomilerde de benimsenen teste 
geçileceği,

Ø  Avrupa Birliği mevzuatındaki etkili araçlardan biri olan yapısal tedbirlerin getirilmesi suretiyle 
rekabet ihlalleri ve özellikle kartellerle daha etkin bir mücadele için yerinde inceleme yetkisinin 
kapsamının daha da belirginleştirildiği,

Ø  Kamu kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini teminen Avrupa Birliği 
mevzuatı ile birçok ülke uygulamasında yer alan rekabeti hissedilir ölçüde kısıtlamayan taahhüt ve 
uzlaşma uygulamalarının hayata geçirileceği,

Ø Rekabet Kurumunun idari işleyişini daha etkin kılmaya yönelik bazı düzenlemelere yer 
verildiği,

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalarda;

Ø  Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2019 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda, Devlet 
Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanarak 
uygulamaya konulması, bağımsız bir Devlet Destekleri Otoritesinin kurulması ve antitröst ve 
birleşmeler alanında Avrupa Birliği müktesebatına uyum düzeyini artırmak için mevzuatın gözden 
geçirilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelere yer verildiği, Rekabet Kurumu başkan ve üyelerinin 
Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanmasının kurul üyelerinin eğitim ve sektör deneyimi konusunda 
mesleki niteliklerine ilişkin herhangi bir objektif ölçütün ve şartın olmamasının Kurulun bağımsızlığına 
zarar verdiğine ilişkin tespitlerde bulunulduğu,
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Ø Rekabet Kurumunun, kamu ihalelerinin öncesinde ve ihalenin gerçekleşmesi sırasında kamu 
kurumlarıyla ve bilhassa Kamu İhale Kurumuyla yakın iş birliği içerisinde bulunması gerektiği,

Ø  Rekabet savunuculuğu kavramının kanun metninde yer alması gerektiği ve Kurumun rekabet 
savunuculuğu görevini yerine getirmesi ile kamu kurumları ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamak 
için rekabet istişare konseyinin kurulması gerektiği,

Ø Rekabet Kurumu tarafından her yıl belli bir yüzdede ve belli bir sayıda kamu ihalesinin 
inceleneceğinin duyurulması ve yapılması,

Ø  Teklif ile etkin rekabet ölçüsü getirilmiş olmasına rağmen bunun ne anlama geldiğinin 
belirtilmemiş olduğu,

Ø  Rekabet Kurumunun bağımsızlığı, çalışanlarının niteliği, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
eş güdümlü çalışması ile etkinliği hususunun hayati önem taşıdığı ancak hazırlanan Teklifin, AB 
mevzuatına uyum konusunda belli eksikleri giderse de yeterli olmadığı,

Ø  Teklifte “de minimis” “uzlaşma” ve “taahhüt” gibi yeni konseptlerin Türk rekabet hukukuna 
kazandırılacağı ve böylece daha etkili bir rekabet hukuk sisteminin tesis edileceği ancak bazı 
değişikliklerin hukuki belirsizliğe yol açabileceği, özellikle yapısal tedbir uygulama yetkisi ile dijital 
verilerin toplanmasına ilişkin yetkilerin yeni tartışmalar yaratacağı,

Ø Avrupa Birliği’nin “de minimis”, taahhütler, uzlaşmaya ilişkin prosedürler ile birleşme 
kontrollerindeki değişikliklerin uygulamaya geçirilmesine ilişkin düzenlemeler konusunda talepte 
bulunduğu,

Ø  Teklifte yer verilen düzenlemelerle, Rekabet Kuruluna başka yapısal tedbirler alma yetkisinin 
verildiği, Kurulun kartel kuran firmalara ya da hâkim durumunu kötüye kullanan bir şirketlere 
soruşturma sonucuna göre idari para cezasının yanında yapısal tedbirler de öngörebileceği, firmalara 
rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları kararında belirtebileceği, 
firmaların belirli faaliyetlerini ve ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmelerini karar altına 
alabileceğine ilişkin hükümlerin mülkiyet hakkına yönelik önemli bir müdahale olduğu ve Anayasa’nın 
mülkiyet hakkını düzenleyen 44’üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği,

Ø Teklif ile Rekabet Kurumunun şirketlere ait dijital ve elektronik bilgilerin alınması suretiyle 
inceleme yetkisinin kapsamının genişletildiği ancak Kuruma böylesine kapsamlı bir yetki verilirken 
hem kişisel veriler hem de ticari sırlar için ilave güvencelerin sağlanması gerektiği, bu kapsamda 
veri güvenliği, gizliliği ile kişisel verilerin yeterli düzeyde korunabilmesi ve hukuki güvenliğin 
sağlanabilmesi için Kurum personeli hakkında, kullandıkları yetkinin ağırlığıyla orantılı yaptırımların 
öngörülmesinin isabetli olacağı ve özellikle bilinçli veri ifşaları ve/veya sızdırmaları gibi durumlar 
karşısında cezai sorumlulukların belirlenmesi gerektiği,

Ø  Avrupa Birliği mevzuatı dikkate alınarak yeni getirilen “de minimis” uygulamasıyla rekabeti 
kayda değer ölçüde kısıtlamayan işlem ve eylemlerin Rekabet Kurumu tarafından soruşturulmayacağı 
ve böylelikle Kurumun daha önemli ihlallere yoğunlaşmasının sağlanabileceği, bu uygulamanın pazar 
payı ve ciro gibi unsurları dikkate alıp Yönetmelikle belirlenecek pazar payı ya da cironun altındaki 
ihlal iddialarında konuyu soruşturma açmaksızın çözüme kavuşturabileceği ancak kartel niteliğindeki 
rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz kısıtı gibi açık ve ağır ihlallerin ise 
kapsam dışında bırakıldığı,
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Ø Uzlaşma sonrası ceza indirimi ile ilgili belirlenen yüzde 25’lik limitin daha yükseltilerek daha 
motive edici hâle getirilmesi gerektiği ve uzlaşma başvurusu için son tarih olarak soruşturma raporunun 
tebliğinden sonraki bir aşamanın belirlenebileceği, böylelikle firmaların kendileri hakkındaki iddiaları 
görerek daha isabetli karar verebilecekleri,

Ø  Devlet yardımları konusunun rekabet politikamızda yer almadığı ve Türkiye’deki Devlet 
Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkındaki Kanun’un Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu 
hale getirilmesi gerektiği,

Ø  Rekabet Kurumu’nun hakem konumunda olduğu bu nedenle nihai kararı verecek rekabet ihtisas 
mahkemelerinin kurulmasına bir ihtiyaç duyulduğu,

Ø  Rekabet Kurumu’nun özerk yapısının korunmasının bir gereklilik olduğu,

Ø Teklifin 11’inci maddesinde Kurul üyeleri ile kurum personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları 
için Bankacılık Kanunu hükümlerine atıf yapılmak suretiyle BDDK ile mukayese edildiği, gerekçeler 
kısmında herhangi bir gerekçe belirtilmediği ve açıklamaların yeterli olmadığı,

Ø 4054 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde muafiyet verilmesine ilişkin hususların belirlendiği 
ve muafiyet kararlarının Rekabet Kurulu tarafından verildiği fakat önerilen metinde Kurul kelimesinin 
kaldırıldığı dolayısıyla da bu kararların mahkemelere taşınacağı, muafiyetle ilgili bir talep geldiği 
zaman mahkemelerin mevcut iş yükü dikkate alındığında başvurulara zaman ayırmasının son derece zor 
olduğu ve mahkemelerin bu konuda bir uzmanlıkları olmadığı için ciddi şekilde rekabetten sapmalarla 
sonuçlanacak bir yolun açılacağı, uzmanlık isteyen bir meselenin Kurulun kararına bağlanmış 
olmasının daha doğru olacağı, Kurul tarafından bazı durumlarda mutlak bir muafiyet bazı durumlarda 
ise belirli periyotlarla sınırlı ve gelişen ekonomik koşullarla daha önce verilen muafiyetin rekabeti 
bozup bozmadığına dair yapılan gözlemler neticesinde muafiyet kararı verildiği,

Ø Rekabet Kurumu’nun piyasa ekonomisinin etkin işlemesini, piyasanın ve ekonomik 
özgürlüğün önündeki engellerin kaldırılmasını, kartelleşmeyi ve tekelleşmeyi engelleyerek tüketiciyi 
koruyan piyasaları temin etmeyi hedeflediği ve bu teklifle ilgili mevzuatın AB mevzuatıyla uyumlu bir 
hâle getirilmesinin de amaçlandığı,

Ø Teklifte ülkemizin ekonomik büyümesiyle uyumlu yeni düzenlemelerin yanı sıra gerek 
tüketiciler lehine gerekse şirketler lehine değişikliklerle Kurumun yeniden organize edilmesine yönelik 
düzenlemeler yapıldığı,

Ø  Teklifte yer verilen yapısal tedbir konusuna ilişkin düzenlemenin Avrupa Komisyonunun 
(1/2003) sayılı Tüzüğü’nün 7’nci maddesine uygun olarak düzenlendiği ve bu maddeye göre rekabetin 
ihlalinin tespiti hâlinde, ihlalle orantılı ve ihlali etkili bir şekilde sona erdirmek için gerekli olan 
davranışsal ve yapısal tedbirlerin uygulanabileceği ve aynı maddede yapısal tedbirlerin ancak eş 
etkililikte davranışsal tedbirlerin bulunmaması ya da eş etkililikteki davranışsal tedbirin ilgili teşebbüse 
daha fazla yük getirdiği hâllerde uygulanabileceği belirtilmiştir. Yapısal tedbirlerle ilgili düzenlemenin 
sıklıkla uygulanmayacağı ancak davranışsal tedbirin yetersiz kaldığı durumlarda başvurulacağı,

Ø Mevcut düzenlemeler çerçevesinde kişilerin muafiyet alabilmesi için mahkemelere 
başvurmasını engelleyici bir hükmün olmadığı, firmaların kendi muafiyet değerlendirmelerine 
inandıkları durumlarda zaman kaybına ve maliyete sebep olmamak için Rekabet Kurumuna başvuruda 
bulunma zorunda hissetmemeleri gerektiği,
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Ø  Dijital veriler içinde üçüncü kişilere ait bilgiler ile ticari bilgiler konusunda mevzuatta gerekli 
düzenlemelerin mevcut olduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında “Kurul 
üyeleri ve personeli kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve bu kanunun uygulanması sırasında 
öğrendikleri teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin ticari sırlarını görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa 
edemezler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.” hükmü ile teşebbüslerin ticari 
sırlarının koruma altına alındığı,

Ø  Muafiyet konusunda Kurul tarafından verilen kararların mahkemeye başvuruyu engellemediği 
ve 5’inci maddede yer alan düzenlemenin mahkemelerin önünü tıkamasının söz konusu olmadığı,

Ø Etkin rekabet konusunun ikincil bir düzenlemede ele alınmasının daha isabetli olacağı, 
kanunda düzenlenmesinin dinamik, rekabetçi ve sürekli değişen durumlar dikkate alındığında bazı 
sakıncalar doğuracağı, konulara ve yıllara göre değişen bir husus olduğu için ikinci düzenlemelerle 
Kurul’un elinin daha da güçlendirilebileceği, Avrupa Birliği uygulamalarında da ikincil düzenlemeler 
ve komisyon kararlarıyla daha çok olaylara göre düzenlemeler yapıldığı,

Yürütmeyi temsilen Komisyon toplantısına katılan ve Kanun Teklifine ilişkin görüşleri alınan 
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna TURAGAY ile Rekabet Kurumu Başkanı Birol KÜLE tarafından 
yapılan açıklamalarda;

Ø Mülkiyet hakkına müdahalenin söz konusu olmadığı, Kurulun böyle bir yetkisinin de 
bulunmadığı sadece rekabet ihlalini ortadan kaldıracak yasal tedbirlerin alınması hususunda firmaların 
uyarıldığı ve bu uyarılar sonunda cezai bir yapısal tedbirle ilgili nihai karara teşebbüsün uymaması 
halinde günlük on binde 5 (cironun) oranında idari para cezası verildiği,

Ø  Firmaların kendi kendilerine muafiyet değerlendirmesi yapabilecekleri ve Kurum’a başvurarak 
onay alabilecekleri, muafiyet konusunun mahkemelere taşınması durumunda bunun bekletici sorun 
olarak görülmesi gerektiği ve mahkemece konunun Rekabet Kurumuna sorulması gerektiği, bir 
firmanın muafiyet değerlendirmesini kendisinin yapması durumunda ya Kuruma başvuruda bulunarak 
onayını almak isteyeceği ya da mahkemeden bu konuda bir karar alma yoluna gidebileceği, ilk 
aşamada firmaların çoğunun geçmişte olduğu gibi mahkemelerden ziyade Kurul’dan izin başvurusunda 
bulunacakları, rekabet hukuku alanında ihtisas mahkemelerine yönelik bir uygulamanın amaçlandığı ve 
bu konuda Kurumun Adalet Bakanlığı ve yargı organlarıyla çalışma içinde olacağı,

Ø Teklifin 41’inci maddesine eklenen fıkra ile pazar ve ciro ölçütleri bakımından piyasa rekabetini 
kayda değer düzeyde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma 
konusu yapılmayacağı ve tüketicinin korunması ve haksız rekabetin engellenmesi için pazar payı ve 
ciro dışındaki ölçütlerin de dikkate alınabileceği,

Ø  Kurum tarafından, teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin rekabeti ihlal ettiğiyle ilgili bir karar 
verilmesi ve uzlaşmaya varılmasının tüketicilerin mahkemeye gidişlerini engellemediği, kurum ve ikinci 
şahıslarla varılan uzlaşmanın üçüncü şahısların mahkemeye başvurma haklarını asla düşüremeyeceği,

Ø  Teklif ile Rekabet Kurumu tarafından şirketlere ait dijital ve elektronik bilgilerin alınmasının 
hem kişisel veriler hem de ticari sırlar bakımından hukuki güvenlik boşluğuna sebep olmayacağı, 
benzer düzenlemeye 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 89’uncu maddesinde yer verildiği, 
uygulamada imajların iki nüsha olarak alındığı ve bu nüshalardan birinin şirketin yetkilendirdiği 
kişiye teslim edilmek suretiyle inceleme yapıldığı, inceleme yapan yetkililerin cihazları veya diğer 
elektronik ortamları bulundukları yerin dışına çıkarma yetkilerinin olmadığı, firma tarafından personele 
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tahsis edilen ve firmaya ait mobil cihazların da incelemeye tabi tutulduğu ancak kişilere ait özel mobil 
cihazların ve bilgisayarların bunun dışında tutulduğu vurgulanmıştır. Avrupa Birliği uygulamalarında 
mobil cihazlara da el konabildiği, belge ve bilgilerin mühürlenebildiği ancak Teklifte yer alan 
düzenlemeyle daha hafif ve serbest bir uygulama getirildiği,

Ø Rekabet Kurumunda yetkinliğe ve liyakat konusuna son derece önem verildiği, Türkiye’de 
veya dünyada herhangi bir şirkette veya kurumda çalışabilecek şekilde uzman personel yetiştirilmesinin 
amaçlandığı,

Ø Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, Kurumun personel kadro unvanları, 
kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin temel kuralların Teklifte açık olarak düzenlendiği, kazanılmış 
hakların muhafaza edildiği ve yeni kadro işlemlerinin 657 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirildiği 
ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ihtiyaca binaen derece ve boş kadrolarda 
unvan, derece ve sınıf değişikliği yapma yetkisinin Kurul’a verildiği, Teklifin 11’inci maddesinde 
Kurul üyeleri ile kurum personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları için 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu’nun ilgili hükümlerine atıf yapılmakta olup 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 6112 sayılı Radyo 
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun’da da aynı şekilde 5411 sayılı Kanuna atıfta bulunulduğu, 
herhangi bir teşebbüs veya kötü niyetli bir kişi tarafından inceleme görevi yapan uzman personele 
yönelik şikâyetlere karşı herhangi bir koruma hükmünün bulunmadığı, diğer bütün üst kurullardaki 
kamu personeli hakkında da bu konuda hüküm bulunduğu ve bu çerçevede değişiklik yapıldığı,

ifade edilmiştir.

4. Teklif Metnine İlişkin Değişiklikler

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerin görüşülmesine geçilmesi kabul 
edilmiştir.

2/2875 esas numaralı Kanun Teklifi, aşağıda yer verilen değişiklikle birlikte kabul edilmiştir.

Ø  Teklifin 1 ‘inci ve 2’nci maddeleri, aynen kabul edilmiştir.

Ø  Teklifin 3’üncü maddesinin davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit 
edilmesi halinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine, yapısal tedbirlere uyması için en az 6 ay 
süre verilmesini teminen birinci fıkrasına cümle eklenmesi ve “Kurul” ibaresinden sonra noktalama 
işareti kullanılması ve “Kanunun” ibaresinden önce gelmek üzere “bu” ibaresinin eklenmesi suretiyle 
redaksiyona tabi tutulmuştur.

Ø  Teklifin 4’üncü ve 5’inci maddeleri, aynen kabul edilmiştir.

Ø Teklifin 6’ncı maddesi ile 4054 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine eklenen fıkra değiştirilmiştir. 
Önerge ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarla benzer düzenlemenin yapılması amaçlanmakta, bu 
doğrultuda ekli (I) sayılı Cetveldeki toplam kadro sayısının geçilmemesi ve mevcut kadro unvanları 
veya 10/7/2018 tarihli ve 2 sayılı genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki 
cetvellerde yer alan kadro unvanları ile sınırlı olması kaydıyla hizmet sınıfı, kadro, unvan ve derecelerin 
değiştirilmesi ile bu kadroların kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Kurul 
yetkilendirilmektedir. Aynı zamanda “cetvel” ibaresi “Cetvel” şeklinde redaksiyona tabi tutulmuştur.

Ø  Teklifin 7’nci maddesi, maddenin çerçeve hükmünde yer alan “ve” ibaresinden önce “ibaresi” 
ibaresinin eklenmesi suretiyle redaksiyona tabi tutulmuştur.
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Ø  Teklifin 8’inci maddesi, aynen kabul edilmiştir.

Ø Teklifin 9’uncu maddesinin işlenecek hükmünde yer alan (a), (b) ve (c) bentlerinin sonlarındaki 
“.” işaretlerinin kaldırılması ve Kanunun 16’ncı maddesinde tam atıf bulunması sebebiyle “Kabahatler 
Kanununun” ibaresinin “Kanunun” şeklinde değiştirilmesi suretiyle redaksiyona tabi tutulmuştur.

Ø Teklifin 10’uncu ve 11’inci maddeleri, aynen kabul edilmiştir.

Ø Teklifin 12’nci maddesi ile 4054 sayılı Kanuna eklenen geçici 6’ncı maddesinde değişiklik 
yapılmıştır. Aynı haklara sahip başka bir kadronun olması sebebiyle idari hizmet yetkilisi kadrosunun 
şahsa bağlı kadro olarak tutulmasının uygun olmayacağı değerlendirilerek yapılacak değişiklikle 
eşitliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, kıdemli koordinatör kadrosunda bulunanların rekabet 
başuzmanı kadrosuna atanmasını teminen değişiklik yapılmış ve birinci fıkranın son cümlesinde yer 
alan “kurumca” ibaresi “Kurumca” şeklinde yazılmak suretiyle redaksiyona tabi tutulmuştur.

Ø  Teklifin 13 ve 14’üncü maddeleri, aynen kabul edilmiştir.

Ø Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 15’inci ve 16’ncı maddeleri, aynen kabul edilmiştir.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip Teklifin tümü kabul 
edilmiştir.

Teklif, yapılan değişiklikler de dikkate alınarak kanunların yapılmasındaki esas ve usullere 
uygunluğunun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur.

İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca, Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere, Samsun Milletvekili Fuat KÖKTAŞ, Manisa Milletvekili Semra KAPLAN 
KIVIRCIK, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat SEZAL ile Denizli Milletvekili Şahin TİN 
özel sözcü olarak seçilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

 Mustafa Elitaş Fahri Çakır Ahmet Çolakoğlu

 Kayseri Düzce Zonguldak

 Kâtip Üye Üye

 İffet Polat Müzeyyen Şevkin Abdurrahman Başkan

 İstanbul Adana Antalya

  (Muhalefet şerhimiz vardır) 

 Üye Üye Üye

 Ahmet Akın Haydar Akar Yasin Öztürk

 Balıkesir Kocaeli Denizli

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Şahin Tin Metin Bulut Mehmet Erdoğan

 Denizli Elâzığ Gaziantep 
 (Bu raporun özel sözcüsü) 
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 Üye Üye Üye

 Osman Boyraz Ali Kenanoğlu Tacettin Bayır

 İstanbul İstanbul İzmir

 (Son oylamada bulunamadı) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Mehmet Cihat Sezal Tahsin Tarhan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

 Kahramanmaraş Kocaeli Manisa

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Semra Kaplan Kıvırcık Hacı Özkan Fuat Köktaş

 Manisa Mersin Samsun

 (Bu raporun özel sözcüsü)  (Bu raporun özel sözcüsü)

  

  Üye  Üye

  Ömer Öcalan  Ayhan Altıntaş

  Şanlıurfa  Ankara

  (Son oylamada bulunamadı,  (Muhalefet şerhimiz vardır)

  muhalefet şerhimiz vardır)
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Müzeyyen	Şevkin	 Ahmet	Akın	 Tahsin	Tarhan
 Adana	 Balıkesir	 Kocaeli

	 Haydar	Akar	 Ahmet	Vehbi	Bakırlıoğlu	 Tacettin	Bayır
 Kocaeli	 Manisa	 İzmir
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MUHALEFET ŞERHİ

2/2875
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SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, 
BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ

MALATYA MİLLETVEKİLİ BÜLENT TÜFENKCİ 
VE 110 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 7/12/1994 tarihli ve 4054 
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Aşağıda belirtilen şartların tamamının 
varlığı halinde, teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu 
eylem ve teşebbüs birliği kararları 4 üncü madde 
hükümlerinin uygulanmasından muaftır:

a) Malların üretim veya dağıtımı ile 
hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve 
iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik 
gelişmenin sağlanması,

b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması,
c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde 

rekabetin ortadan kalkmaması,
d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki 

amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla 
sınırlanmaması.”

“İlgili teşebbüs veya teşebbüs birlikleri, 4 
üncü madde kapsamındaki anlaşma, uyumlu eylem 
veya teşebbüs birliği kararının muafiyet şartlarını 
taşıdığının Kurul tarafından tespit edilmesi 
amacıyla Kuruma başvuruda bulunabilir.”

MADDE 2- 4054 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Bir ya da birden fazla teşebbüsün başta 
hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim 
durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin 
bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya 
hizmet piyasasındaki etkin 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.”

MADDE 1- 7/12/1994 tarihli ve 4054 
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Aşağıda belirtilen şartların tamamının 
varlığı halinde, teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu 
eylem ve teşebbüs birliği kararları 4 üncü madde 
hükümlerinin uygulanmasından muaftır:

a) Malların üretim veya dağıtımı ile 
hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve 
iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik 
gelişmenin sağlanması,

b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması,
c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde 

rekabetin ortadan kalkmaması,
d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki 

amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla 
sınırlanmaması.”

“İlgili teşebbüs veya teşebbüs birlikleri, 4 
üncü madde kapsamındaki anlaşma, uyumlu eylem 
veya teşebbüs birliği kararının muafiyet şartlarını 
taşıdığının Kurul tarafından tespit edilmesi 
amacıyla Kuruma başvuruda bulunabilir.”

MADDE 2- 4054 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Bir ya da birden fazla teşebbüsün başta 
hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim 
durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin 
bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya 
hizmet piyasasındaki etkin 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.”

(MALATYA MİLLETVEKİLİ BÜLENT TÜFENKÇİ 
VE 110 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ)
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MADDE 3- 4054 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Kurul, ihbar, şikâyet ya da Bakanlığın 
talebi üzerine veya resen Kanunun 4 üncü, 6 ncı 
veya 7 nci maddelerinin ihlal edildiğini tespit 
ederse, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine 
rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da 
kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin 
belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da 
malvarlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal 
tedbirleri nihai kararında bildirir. Davranışsal ve 
yapısal tedbirler, ihlalle orantılı ve ihlalin etkili 
biçimde sona erdirilmesi için gerekli olmalıdır. 
Yapısal tedbirlere ancak daha önce getirilen 
davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde 
başvurulur.”

MADDE 4- 4054 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile 
bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini 
ve belgelerini inceleyebilir, bunların kopyalarını 
ve fiziki örneklerini alabilir,”

MADDE 5- 4054 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 4054 sayılı Kanunun 34 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye ikinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve 
Kanuna ekli (I) sayılı cetvel eklenmiştir.

“Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 
sürekli görevleri yürüten personelin kadroları ekli 
(I) sayılı Cetvelde gösterilmiştir.”

“Cumhurbaşkanınca Kurum için belirlenen 
kadro kullanım esasları çerçevesinde, ekli 

MADDE 3- 4054 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Kurul; ihbar, şikâyet ya da Bakanlığın 
talebi üzerine veya resen bu Kanunun 4 üncü,   6 
ncı veya 7 nci maddelerinin ihlal edildiğini tespit 
ederse, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine 
rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da 
kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin 
belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da 
malvarlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal 
tedbirleri nihai kararında bildirir. Davranışsal ve 
yapısal tedbirler, ihlalle orantılı ve ihlalin etkili 
biçimde sona erdirilmesi için gerekli olmalıdır. 
Yapısal tedbirlere ancak daha önce getirilen 
davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde 
başvurulur. Davranışsal tedbirlerin sonuç 
vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi halinde 
ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine, yapısal 
tedbire uyması için en az 6 ay süre verilir.”

MADDE 4- 4054 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile 
bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini 
ve belgelerini inceleyebilir, bunların kopyalarını 
ve fiziki örneklerini alabilir,”

MADDE 5- 4054 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 4054 sayılı Kanunun 34 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye ikinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve 
Kanuna ekli (I) sayılı Cetvel eklenmiştir.

“Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve 
sürekli görevleri yürüten personelin kadroları ekli 
(I) sayılı Cetvelde gösterilmiştir.”

“Ekli (I) sayılı Cetveldeki toplam kadro 
sayısını geçmemek ve mevcut kadro unvanları 
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veya 10/7/2018 tarihli ve 2 sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
eki cetvellerde yer alan kadro unvanları ile sınırlı 
olmak kaydıyla hizmet sınıfı, kadro, unvan 
ve derecelerin değiştirilmesi ile bu kadroların 
kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Kurul yetkilidir.”

MADDE 7- 4054 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, 
ikinci fıkrasına “Rekabet” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “başuzman,” ibaresi ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Rekabet uzman yardımcıları, rekabet 
uzmanlığına atanmalarında 14/7/1965 tarihli ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı 
maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) 
fıkrasının (11) numaralı bendine göre derece 
yükselmesinden aynı usul ve esaslara göre 
yararlandırılır.”

MADDE 8- 4054 sayılı Kanunun 41 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurul; pazar payı ve ciro gibi ölçütleri 
esas alarak rakipler arasında fiyat tespiti, bölge 
veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının 
kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller hariç olmak 
üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde 
kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs 
birliği karar ve eylemlerini soruşturma konusu 
yapmayabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılan tebliğ 
ile belirlenir.”

MADDE 9- 4054 sayılı Kanunun 43 üncü 
maddesinin başlığı “Soruşturmaya Başlanması, 
Taahhüt ve Uzlaşma” şeklinde, üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da 
soruşturma sürecinde 4 üncü veya 6 ncı madde 
kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının 
giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya 
da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulabilir. 
Kurul söz konusu taahhütler yoluyla rekabet 

(I) sayılı Cetveldeki kadroların hizmet sınıfı, 
unvan ve derecelerinin değiştirilmesine Kurul 
yetkilidir.”

MADDE 7- 4054 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, 
ikinci fıkrasına “Rekabet” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “başuzman,” ve maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“Rekabet uzman yardımcıları, rekabet 
uzmanlığına atanmalarında 657 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün 
(A) fıkrasının (11) numaralı bendine göre derece 
yükselmesinden aynı usul ve esaslara göre 
yararlandırılır.”

MADDE 8- 4054 sayılı Kanunun 41 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurul; pazar payı ve ciro gibi ölçütleri 
esas alarak rakipler arasında fiyat tespiti, bölge 
veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının 
kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller hariç olmak 
üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde 
kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs 
birliği karar ve eylemlerini soruşturma konusu 
yapmayabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılan tebliğ 
ile belirlenir.”

MADDE 9- 4054 sayılı Kanunun 43 üncü 
maddesinin başlığı “Soruşturmaya Başlanması, 
Taahhüt ve Uzlaşma” şeklinde, üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da 
soruşturma sürecinde 4 üncü veya 6 ncı madde 
kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının 
giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya 
da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulabilir. 
Kurul söz konusu taahhütler yoluyla rekabet 
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sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse bu 
taahhütleri ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri 
açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma 
açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya 
son verilmesine karar verebilir. Rakipler arasında 
fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya 
da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır 
ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmez. Bu 
fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Kurul tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir.”

“Kurul, üçüncü fıkraya göre bir karar 
verdikten sonra aşağıdaki hallerde tekrar 
soruşturma açabilir:

a) Kararın alınmasına temel teşkil eden 
herhangi bir unsurda esaslı değişiklik olması

b) İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin 
verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları

c) Kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış 
veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak verilmiş olması

Soruşturmaya başlanmasından sonra Kurul, 
ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma 
sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli 
faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına 
ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak 
uzlaşma usulünü başlatabilir. Kurul, hakkında 
soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile 
kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs 
birlikleri ile soruşturma raporunun tebliğine 
kadar uzlaşabilir.

Bu çerçevede Kurul, hakkında soruşturma 
açılan taraflara, ihlalin varlığını ve kapsamını 
kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için 
kesin bir süre verir. Verilen süre geçirildikten 
sonra yapılan bildirimler dikkate alınmaz. İhlal 
tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir 
nihai kararla soruşturma sonlandırılır.

Uzlaşma usulü sonucunda idari para 
cezasında yüzde yirmi beşe kadar indirim 
uygulanabilir. Bu madde uyarınca idari para 
cezası tutarlarında indirim uygulanmış olması 
5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı 
fıkrası kapsamında indirim yapılmasına engel 
teşkil etmez.

sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirirse bu 
taahhütleri ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri 
açısından bağlayıcı hale getirerek soruşturma 
açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya 
son verilmesine karar verebilir. Rakipler arasında 
fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya 
da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır 
ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmez. Bu 
fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Kurul tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir.”

“Kurul üçüncü fıkraya göre bir karar 
verdikten sonra aşağıdaki hallerde tekrar 
soruşturma açabilir:

a) Kararın alınmasına temel teşkil eden 
herhangi bir unsurda esaslı değişiklik olması.

b) İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin 
verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları.

c) Kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış 
veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak verilmiş olması.

Soruşturmaya başlanmasından sonra Kurul, 
ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma 
sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli 
faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına 
ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak 
uzlaşma usulünü başlatabilir. Kurul, hakkında 
soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile 
kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs 
birlikleri ile soruşturma raporunun tebliğine 
kadar uzlaşabilir.

Bu çerçevede Kurul, hakkında soruşturma 
açılan taraflara, ihlalin varlığını ve kapsamını 
kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için 
kesin bir süre verir. Verilen süre geçirildikten 
sonra yapılan bildirimler dikkate alınmaz. İhlal 
tespitinin ve idarî para cezasının yer aldığı bir 
nihai kararla soruşturma sonlandırılır.

Uzlaşma usulü sonucunda idarî para 
cezasında yüzde yirmi beşe kadar indirim 
uygulanabilir. Bu madde uyarınca idarî para 
cezası tutarlarında indirim uygulanmış olması 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci 
maddesinin altıncı fıkrası kapsamında indirim 
yapılmasına engel teşkil etmez.
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Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, 
idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan 
hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu 
yapılamaz.

Uzlaşmaya ilişkin diğer usul ve esaslar Kurul 
tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 10- 4054 sayılı Kanunun 45 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
“Haklı gerekçeler sunulması halinde bu süreler bir 
kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına 
kadar uzatılabilir.”

MADDE 11- 4054 sayılı Kanunun 60 ıncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 60- Kurumun para, evrak ve her 
çeşit malları Devlet malı hükmündedir. Kurul 
Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, görevleri 
nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen 
suçlar bakımından kamu görevlisi sayılırlar. Kurul 
Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve 
hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 
tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 
üncü maddesi kıyasen uygulanır.”

MADDE 12- 4054 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda inceleme 
uzmanı kadrosunda bulunanlar rekabet uzmanı 
kadrolarına ve kıdemli koordinatör ile mesleki 
koordinatör kadrosunda bulunanlar rekabet 
başuzmanı kadrolarına; Kurum danışmanı, 
Başkan danışmanı, idari koordinatör, müdür, 
araştırma uzmanı, basın danışmanı, sistem 
çözümleyici, veri iletişim uzmanı, programcı, 
idari hizmet yetkilisi ve idari hizmet uzmanı 
kadrolarında bulunanlar araştırmacı kadrolarına, 
garaj şefi kadrosunda bulunanlar şoför kadrosuna 
başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kadro 
dereceleriyle atanmış sayılır. Bu şekilde 
atananların eski kadrolarına bağlı olarak en son 
ayda fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç mali 
haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler 

Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, 
idarî para cezası ve uzlaşma metninde yer alan 
hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu 
yapılamaz.

Uzlaşmaya ilişkin diğer usul ve esaslar Kurul 
tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 10- 4054 sayılı Kanunun 45 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
“Haklı gerekçeler sunulması halinde bu süreler bir 
kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına 
kadar uzatılabilir.”

MADDE 11- 4054 sayılı Kanunun 60 ıncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 60- Kurumun para, evrak ve her 
çeşit malları Devlet malı hükmündedir. Kurul 
Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, görevleri 
nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen 
suçlar bakımından kamu görevlisi sayılırlar. Kurul 
Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve 
hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak 19/10/2005 
tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 
üncü maddesi kıyasen uygulanır.”

MADDE 12- 4054 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda kıdemli 
koordinatör kadrosunda bulunanlar Başkan 
Yardımcısı kadrosuna, inceleme uzmanı 
kadrosunda bulunanlar rekabet uzmanı 
kadrolarına ve mesleki koordinatör kadrosunda 
bulunanlar rekabet başuzmanı kadrolarına; kurum 
danışmanı, Başkan danışmanı, idari koordinatör, 
müdür, araştırma uzmanı, basın danışmanı, sistem 
çözümleyici, veri iletişim uzmanı, programcı 
ve idari hizmet uzmanı kadrolarında bulunanlar 
araştırmacı kadrolarına, garaj şefi kadrosunda 
bulunanlar şoför kadrosuna başkaca bir işleme 
gerek kalmaksızın kadro dereceleriyle atanmış 
sayılır. Bu şekilde atananların eski kadrolarına 
bağlı olarak en son ayda fiili çalışmaya bağlı 
ödemeler hariç mali haklar kapsamında yapılan 
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toplamı net tutarının (bu tutar sabit bir değer 
olarak esas alınır), atandıkları yeni kadrolarına 
bağlı olarak fiili çalışmaya bağlı ödemeler 
hariç mali haklar kapsamında yapılan her türlü 
ödemeler toplamı net tutarından fazla olması 
halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve 
kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya 
kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları 
kadro unvanında isteğe bağlı olarak herhangi 
bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka 
kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine 
son verilir. Araştırmacı kadrosuna atananlar 
Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte idari 
hizmet sözleşmeli olup Kurumun birinci fıkrada 
sayılanlar dışındaki kadrolarında bulunanlar; 
bu maddeyi ihdas eden Kanunla eklenen (I) 
sayılı cetvelde yer alan aynı unvan ve dereceli 
kadrolara başka bir işleme gerek kalmaksızın 
atanmış sayılır.

Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında 
atananların önceki kadroları başka bir işleme 
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurum 
kadrolarında idari hizmet sözleşmeli olarak görev 
yapmakta olan personelden, kadroları unvan 
ve/veya derece itibarıyla bu maddeyi ihdas 
eden Kanunla eklenen (I) sayılı cetvelde yer 
almayanların mevcut kadroları şahıslarına bağlı 
olarak saklı tutulur. Bu kadrolar, herhangi bir 
sebeple boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde kapsamındakilerden 15/1/2012 
tarihinde Kurum kadrolarında bulunan personel 
hakkında, anılan tarihten önce yürürlükte bulunan 
mevzuat hükümlerinin 27/6/1989 tarihli ve 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 
10 uncu maddesi hükümleri de dikkate alınmak 
suretiyle uygulanmasına devam olunur.”

her türlü ödemeler toplamı net tutarının (bu tutar 
sabit bir değer olarak esas alınır), atandıkları 
yeni kadrolarına bağlı olarak fiili çalışmaya bağlı 
ödemeler hariç mali haklar kapsamında yapılan her 
türlü ödemeler toplamı net tutarından fazla olması 
halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve 
kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya 
kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları 
kadro unvanında isteğe bağlı olarak herhangi 
bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka 
kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine 
son verilir. Araştırmacı kadrosuna atananlar 
kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte idari 
hizmet sözleşmeli olup Kurumun birinci fıkrada 
sayılanlar dışındaki kadrolarında bulunanlar; bu 
maddeyi ihdas eden Kanunla eklenen (I) sayılı 
cetvelde yer alan aynı unvan ve dereceli kadrolara 
başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış 
sayılır.

Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında 
atananların önceki kadroları başka bir işleme 
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurum 
kadrolarında idari hizmet sözleşmeli olarak görev 
yapmakta olan personelden, kadroları unvan 
ve/veya derece itibariyle bu maddeyi ihdas 
eden Kanunla eklenen (I) sayılı cetvelde yer 
almayanların mevcut kadroları şahıslarına bağlı 
olarak saklı tutulur. Bu kadrolar, herhangi bir 
sebeple boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde kapsamındakilerden, 15/1/2012 
tarihinde Kurum kadrolarında bulunan personel 
hakkında, anılan tarihten önce yürürlükte 
bulunan mevzuat hükümlerinin 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu 
maddesi hükümleri de dikkate alınmak suretiyle 
uygulanmasına devam olunur.”
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MADDE 13- 4054 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda meslek 
personeli olarak çalışmakla birlikte, rekabet 
uzman yardımcılığından rekabet uzmanlığına 
atanmaları sırasında haklarında ayrıca bir derece 
yükseltmesi uygulanmayanlar, başkaca bir 
koşul aranmaksızın bir derece yükseltmesinden 
yararlandırılır.”

MADDE 14- 4054 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin “Bakanlık” tanımında yer alan 
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret 
Bakanlığını” şeklinde, 20 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığıdır” ibaresi “Ticaret Bakanlığıdır” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 13- 4054 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda meslek 
personeli olarak çalışmakla birlikte, rekabet 
uzman yardımcılığından rekabet uzmanlığına 
atanmaları sırasında haklarında ayrıca bir derece 
yükseltmesi uygulanmayanlar, başkaca bir 
koşul aranmaksızın bir derece yükseltmesinden 
yararlandırılır.”

MADDE 14- 4054 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesinin Bakanlık tanımında yer alan 
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret 
Bakanlığını” şeklinde, 20 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığıdır” ibaresi “Ticaret Bakanlığıdır” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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TEKLİF METNİNE EKLİ CETVEL
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SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL
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