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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, 
2012’nin Ekim ayından beri faaliyet gösteren Hukukta Kariyer Kulübü adı-
na; Sine Qua Non dergimizin bu sene 11. sayısını çıkarmış olmanın mut-
luluğunu ve üniversitemizde bir öğrenci topluluğu çatısı altında, sene 
boyunca düzenlediğimiz birçok etkinliğe ek olarak bir de hukuk dergisi 
çıkaran tek kulüp olmanın verdiği haklı gururu siz değerli Sine Qua Non 
okuyucularıyla paylaşmak ve sizlere ilginiz için teşekkür etmek istiyoruz. 
 
Sine Qua Non, Ağustos ayından beri verilen emeklerin meyvesi olarak sonun-
da sizlerin de karşısında! Bu sene dergimiz, son derece keyifli ve özellikle tek-
nolojinin gelişmesiyle bizleri her geçen gün yenilikle karşılayan oldukça di-
namik bir alana doğru yelken açtı ve “Hukuk ve İktisat” konusuna odaklandı. 
Dergimizin bu sayısını, en güzel şekliyle yaratıp siz değerli okuyucularımızla 
buluşturan her bir Sine Qua Non yazarına, kulübümüzün Sine Qua Non Yayın 
Kurulu’nun her bir üyesine verdikleri emekler ve özverili çalışmaları için çok 
teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra, yaptığı her işte olduğu gibi dergimizin bu 
sayısı ile de bizleri kendisine hayran bırakan Sosyal Medya ve Dergi Komitesi 
başkanımız O. Gürem ULUSOY’a öncelikle varlığı, sonrasında uykusuz gece-
leri, verdiği tüm emekler ve gerek bizlere gerek dergimize kattığı vizyon için 
minnettar olduğumuz belirtmek istiyor, herkese keyifli okumalar diliyoruz. 

Değerli Sine Qua Non Ailesi,

Deren BAYAR ve Nida Nur YILMAZ 
2021-2022 Yılı Hukukta Kariyer Kulübü Yönetim Kurulu Eş Başkanları



Çok Değerli Sine Qua Non Okurları,

Bu yıl, Bilkent Üniversitesi Hukukta Kariyer Kulübü olarak çıkardığımız hu-
kuk dergimiz Sine Qua Non’un onuncu yılı olması bakımından bizim için özel 
bir öneme sahip. Öncelikle, on yıldır desteklerinizle bizleri üretmek, çalışmak 
ve yazmak konusunda heveslendiren siz değerli okuyucularımıza teşekkür ede-
riz. Sine Qua Non’un on birinci sayısını ilginize sunmaktan gurur duyuyoruz.

Büyük bir hızla değişen günümüz dünyasını daha iyi anlamlandırabilmek için disiplinler 
arası çalışmalar yapmanın önemi artıyor. Bu bağlamda, iktisat biliminin konseptleriyle 
hukuk disiplininin bir araya gelmesi de bir gereklilik olarak yirminci yüzyılda ortaya çıktı. 

Bugün baktığımızda, “Hukuk ve İktisat” yaklaşımı çok daha yaygın olarak kullanılıyor; 
bu disiplinlerin metotları birlikte uygulanıyor ve bu sayede günümüzün kompleksle-
şen sistemleri ve ilişkileri daha geniş bir ölçüde anlamlandırılabiliyor. Bu hızlı değişi-
mi yakalayabilmek, okurlarımızın bu yaklaşımı daha kapsamlı şekilde öğrenmelerini 
sağlayabilmek ve belki de okurlarımıza bu alanda çalışmak yönünde bir heves oluş-
turabilmek için, Fakültemizin de ülkemizde bu alanın öncü kurumlarından olduğu-
nu göz önünde bulundurarak bu yılın temasını “Hukuk ve İktisat” olarak belirledik. 

Hukuk ve İktisat yaklaşımının duayenlerinden Yargıç Richard Posner’ın sözleriyle, “… 
Hukuk ve İktisat hareketinin en ilginç yönü, hukuk çalışmalarını tutarlı teoriler, teoriler-
den çıkarılmış kesin hipotezler ve hipotezlerin ampirik olarak test edilmesi ile bilimsel 
bir zemine oturtma hedefidir.” Bu bağlamda hem iktisat hem de hukuk kavram ve metot-
larının bir arada bulunduğu bu sayımızın okurlarımızın ilgisini çekeceğini umuyoruz. 

Sine Qua Non’un bu sayısında, sekiz değerli yazarın ellerinden çıkmış altı yazı bu-
lunmaktadır. Zamanın ve emeğin değerini daha iyi anladığımız bu dönemde, za-
manlarını ayırıp birikimlerini başta biz genç hukukçular olmak üzere tüm top-
lumla paylaşan, dergimize makaleleriyle emek veren yazarlarımıza müteşekkiriz. 

Elinizde tuttuğunuz dergi, uzun saatler, sayısız toplantılar ve eşi bulunmaz bir takım 
çalışmasının ürünüdür. Bu noktada, desteklerini her zaman hissettiğimiz, bize gerek-
li imkân ve alanı yaratmak için özel bir çaba göstermiş Kulüp Eş Başkanlarımız Nida 
Nur YILMAZ ve Deren BAYAR’a; özverili gayretleriyle dergiyi var eden, birlikte ça-
lışmaktan her zaman onur duyduğum, birbirinden değerli Yayın Kurulu üyelerimize; 
her sorumuzda yardıma koşan dergimizin onuncu sayısının editörü Sena AYDIN’a; 
tecrübesi ve derin bilgileriyle bizleri her daim destekleyen, karar seçiminde de bizden 
fikirlerini esirgemeyen Halil Baha KARABUDAK hocamıza teşekkürü bir borç bilirim. 

Gözbebeğimiz dergimizin hazırlanma sürecinde aldığımız keyfi sizin de okurken 
alacağınızı umuyoruz. Sine Qua Non’un sonraki sayılarında görüşmek dileğiyle…

Osman Gürem ULUSOY
Baş Editör
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NFİNANS VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKFİNANS VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Av. Muhsin KESKİN

Muhsin Keskin, Esin Avukatlık Or-
taklığı’nın Bankacılık ve Finans ile 
Sermaye Piyasaları departmanla-
rını yönetmektedir. Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
2006’da mezun olan Muhsin Kes-
kin, İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Finans nedir ve ne işe yarar, 
sanırım hepimiz biliyoruz. 
1980’lerde ortaya çıkan “sür-

dürülebilirlik” kavramı, üretim ve 
çeşitliliğin devamlılığını ile insan 
yaşamının sağlıklı ve güvenli bir 
biçimde devamının sağlanmasına 
odaklanıyor. Mevcut kaynakla-
rın tüketilmesinin önüne geçilip, 
gelecek nesillere aktarılmalarına 
sürdürülebilirlik diyoruz. Bu çer-
çevede, yeni nesillere çevresel ve 
sosyal koşulları makul biçimde 
devam ettirilebilen bir dünya bı-
rakmak, sürdürülebilirlik çalışma-
larının temel hedefi niteliğinde.

Bundan beş-on sene evvel bu iki 
terim bir arada kullanılsa, “oksi-
moron1  bir ifade, ne ilgisi var” de-
yip geçerdik, tahminen. Finans ve 
özellikle proje finansmanı deyince 
aklımıza, çevreye önemli derecede 
olumsuz etkileri olabilecek veya en 
azından çevreye olacak etkileri tar-
tışmalı olan mega altyapı ve enerji 
projelerinin finansmanı gelirdi. 
Köprüler, otoyollar, demiryolları, 
havalimanları, hastaneler, baraj-
lar, enerji santralleri ve karbon 
ayak izimizi genişleten daha nice 
proje son on yılda finanse edil-
di; proje finansmanı son on yılda 
Türkiye’deki altın çağını yaşadı.

Peki ne oldu da tablo tersine dön-
dü; sürdürülebilirliğin, özellikle 

1 Birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması ve bu şekilde oluşturulmuş ifade.
2 Düşük karbon ekonomisi, bir ekonomideki üretim-tüketim zincirinde meydana gelen bütün iktisadi faaliyetlerde gerekli 
enerjinin en düşük seviyede karbon emisyonuna yol açacak şekilde teminini sağlayan bir modeldir.

çevresel sürdürülebilirliğin önün-
de bir engel gibi görülen finans 
sektörü, sürdürülebilirliğin itici 
gücü-öncüsü haline geldi? Modern 
dünyadaki uyanışa paralel olarak, 
Türkiye’de küresel ısınma ve iklim 
değişikliği ile bunların canlıların 
yaşamının devamlılığına olan etki-
leriyle ilgili kaygılar, hızlı bir şekil-
de çoğaldı ve çok daha fazla dillen-
dirilir hale geldiler. Yenilenebilir 
enerji, temiz enerji ve enerji ve-
rimliliğine atfedilen önem gittikçe 
arttı. Tüm bu farkındalık, düşük 
karbon ekonomisinin2  oluşmasını 
sağladı. Bir konunun “ekonomisi-
nin” oluşması, haliyle bu ekonomi-
nin “finansmanının gerekmesini” 
de beraberinde getiriyor. Böyle-
likle, bankalar ve diğer finansal 
kuruluşlarımızın öncülük etmesi, 
sonrasındaysa devletimizin ge-
rekli mevzuat adımlarını atmaya 
başlamasıyla, Türkiye’de “sürdürü-
lebilir finans” kavramı oluşmaya, 
bu kavramın içi dolmaya başladı; 
böylece, “finans” ve “sürdürülebi-
lirlik” kavramlarının birlikte kulla-
nımı “oksimoron” olmaktan çıktı.

Her ne kadar çevresel duyarlılı-
ğın artması sonucu ortaya çıkan 
bir kavram olsa da, sürdürülebi-
lir finans en geniş şekilde çevre-
sel, sosyal ve kurumsal yönetime 
ilişkin ilkelere duyarlı finansman 
sağlanması olarak ifade edilebilir. 

Aslında finans sektörünün, sürdü-
rülebilirlik hedeflerinin sağlanma-
sında; sürdürülebilirlik alanında 
farkındalık yaratılmasında öncü 
olması, bırakın bu terimlerin bir 
arada oksimoronlaşmasını, gayet 
doğal bir durum. İtiraf etmek güç 

olabilir ama sonuçları çok iyi olacak 
olsa da çoğumuz konfor alanımız-
dan çıkmaya; zahmet verici veya 
masraf yaratacak yeni bir uğraşa 
girişmeye üşeniyoruz; en azından 
buna istekli değiliz. Çoğumuzu, 
yeni bir şeyler denemek için birile-
rinin teşvik etmesi (yeri geldiğinde 
ittirmesi) gerekiyor. Bu sadece biz-
ler için değil, şirketler ve ekono-
minin diğer oyuncuları için de 
geçerli. Çoğu oyuncu, yeni bir 
yatırım yapıp çevreye olan olum-
suz etkilerini azaltmaya; içinde 
yaşadığı topluma sosyal katkılarda 
bulunmaya; kurumsal yönetimini 
daha şeffaf, daha adil hale getirip 
kendi ekosisteminde daha adil ve 
insan onuruna daha yakışır bir 
hayat yaratmaya hevesli değil. An-
cak, bir başka gerçek var ki; çoğu 
teşebbüsün ekonomik faaliyetini 
gerçekleştirmek veya büyütmek 
için sermayesi yeterli değil ve çoğu 
teşebbüs bunun için dış kaynağa 
(finansman) ihtiyaç duyuyor. Bu 
noktada, dış kaynağı sağlayacak 
olanların, kaynak sağlama şartları 
veya en azından kaynak fiyatlama-
sında, sürdürülebilirlikle ilgili yü-
kümlülüklerin yerine getirilmesini 
teşvik unsuru olarak kullanmaları, 
ilk başlarda istemeyerek olsa da, 
teşebbüslerin sürdürülebilirlikle 
ilgili olumlu adımlar atmalarını 
sağlıyor. Her yeni sürdürülebilir 
finans işlemiyle, farkındalık daha 
fazla tabana yayılıyor ve içselle-
şiyor. Dolayısıyla finans sektörü, 
sürdürülebilirlikle ilgili algıların 
açılması, farkındalığın oluşması ve 
en önemlisi, sürdürülebilirliğin-
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sağlanması konusunda büyük bir 
teşvik unsuru ve kimi durumlarda 
zorlayıcı güç olarak ortaya çıkıyor.

Finans sektörü, son yıllarda bu 
rolü Türkiye’de çok daha güçlü bir 
şekilde oynamaya başladı. 2016’da 
Türkiye Sınai Kalkınma Banka-
sı’nın ihraç ettiği ilk yeşil tahvil ve 
2019’da gerçekleşen, ilk Türk sür-
dürülebilirliğe endeksli kredi işle-
minin3  üzerinden çok uzun zaman 
geçmedi. Ancak, hem krediler 
hem de tahvil ve diğer borçlanma 
araçları alanında, sürdürülebilir-
lik odaklı çok sayıda finansman 
işlemine şahit olduk. Türkiye’den 
pek çok finansal kuruluş ve diğer 
teşebbüs, sürdürülebilirlikle ilgili 
çok çeşitli taahhütleri yerine ge-
tirmeyi vaat ederek Türkiye’den 
ve yurt dışından ciddi miktarda 
finansman sağladı. Amundi ve 
IFC’nin (International Finance 
Corporation) yayımladığı, geliş-
mekte olan piyasalardaki sürdü-
rülebilir finansman gelişmelerinin 
incelendiği raporda4 , Türkiye’nin 
sürdürülebilir finansman potan-
3 www.bloomberg.com/press-releases/2019-05-10/turkcell-signed-a-sustainability-linked-loan-agreement-of-50-milli-
on-euros
4 Amundi Asset Management (Amundi) ve International Finance Corporation (2019), Emerging Market Green Bond 
Report 2019: Momentum Builds as Nascent Markets Grow.
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/climate+business/resources/em-gb-re-
port2019  

siyelinin sürdürülebilir enerji ya-
tırımlarıyla birlikte artmasının 
beklendiği belirtiliyor. 1 Ocak 
2018’de onaylanan Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planı’na göre 
Türkiye, 2023 yılına kadar yapma-
yı planladığı toplam 10,9 milyar 
ABD Doları tutarındaki yatırım 
sayesinde birincil enerji tüketi-
minde %14 oranında bir azalma 
sağlamayı hedefliyor. Bu durum, 
Türkiye’nin ekonomik büyüme 
hedeflerini gerçekleştirirken aynı 
zamanda çevresel taahhütleri de 
yerine getirebilmesi için sürdü-
rülebilir finansmana önem ver-
mesi gerektiği ve sürdürülebilir 
finansman yatırım hacminin orta 
vadede artacağı anlamına geliyor.

Finans sektörü ve genel olarak 
özel sektörün sürdürülebilirlik 
alanındaki öncü katkıları bir yan-
dan sürüyorken, kamu da gerekli 
mevzuat altyapısını oluşturma-
ya başladı. Bu konuda ilk adım, 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 
(“SPK”) geldi. SPK, Ekim 2020’de 
Kurumsal Yönetim Tebliği’nde 

değişikliğe giderek, halka açık 
şirketlerin sürdürülebilirliği sağ-
lamak adına somut adımlar atma-
larını temin etmek amacıyla halka 
açık şirketlere uygulanacak sür-
dürülebilirlik ilkelerini belirledi 
ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum 
Çerçevesi’ni yayımladı. Halka açık 
şirketlerin, bu ilkelere uyması her 
ne kadar henüz gönüllülük esası-
na dayalı olsa da bu ilkelere uyu-
lup uyulmadığının raporlanacak 
ve kamuya duyurulacak olması, 
bu şirketler için sürdürülebilirliği, 
kurum itibarının yükseltilmesin-
de bir araç olarak kullanabilme 
şeklinde bir teşvik unsuru ola-
rak görme imkanı tanıyacaktır.

Sürdürülebilirlik mevzuatında 
ikinci adım yine SPK’dan geldi. 
SPK, sürdürülebilirliğe katkı sağ-
layacak yatırımların finansmanı 
için ihraç edilebilecek yeşil borç-
lanma araçları ve kira sertifikala-
rına ilişkin esasları düzenlemesi 
öngörülen Yeşil Borçlanma Aracı 
ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi 
Taslağı 3 Kasım 2021 tarihinde
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kamuoyu görüşüne sundu. Taslak 
rehber, yeşil tahvil alanında küre-
sel standart haline gelen Uluslara-
rası Sermaye Piyasaları Birliği’nin 
(International Capital Markets 
Association) Yeşil Tahvil İlkele-
ri’ni (Green Bond Principles) esas 
alarak yeşil borçlanma araçları 
ve yeşil kira sertifikalarına ilişkin 
esaslar ve bunların ihraç süreçleri-
ni düzenliyor; borçlanma araçları 
ve kira sertifikalarının “yeşil” ola-
rak adlandırılabilmesi için sağlan-
ması gereken koşulları belirliyor:
• İhraççının, çerçeve bel-
gede ihracın rehberde belirtilen 
esaslara uygun gerçekleştirilece-
ğini taahhüt etmesi gerekecek.
• İhraçtan elde edilen fonlar, 
çerçeve belgede belirtilen şekilde 
yeşil projelerin finansmanı veya 
refinansmanında kullanılacak.
• İhracın rehber ile uyum-
lu olduğunu dış değerlendir-
me hizmeti veren bir kuru-
luşun onaylaması gerekecek.

Sürdürülebilirlik alanında mevzu-
at seferberliğine son olarak Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığı dahil oldu. 
Bakanlık, finans piyasalarında ye-
şil, sosyal ve sürdürülebilir işlem-
lerin standartlarının belirlenmesi 
için Sürdürülebilir Finansman 
Çerçeve Dokümanı’nı, 12 Kasım 
2021 tarihinde internet sitesinde 
yayımladı. Çerçeve Doküman, ka-
munun ihraç edeceği sürdürüle-
bilir finansman araçlarının (tüm 
yeşil, sosyal veya sürdürülebilir 
tahvil, sukuk, kredi ve borçlanma 
araçları dahil olmak üzere) stan-
dartları ile finansmana uygun yeşil 
ve sosyal projeleri düzenliyor. Çer-
çeve Doküman Uluslararası Ser-
maye Piyasaları Birliği ve İngiliz 
Kredi Piyasaları Birliği’nin (Loan 
Markets Association) yeşil ve sür-
dürülebilir finansman araçlarına 
ilişkin rehber ve ilkelerine uygun 
olarak ING ve Standard Charte-
red Bank’in yönlendirmeleri doğ-
rultusunda hazırlandı. Bakanlık, 

aynı zamanda, bir uluslararası 
değerlendirme şirketinin (Susta-
inalytics) İkinci Taraf Görüşü’nü 
(Second-Party Opinion) de Çerçe-
ve Doküman ile birlikte sitesinde 
yayımladı. Söz konusu görüş çer-
çeve dokümanın güvenilir, etkin 
ve Uluslararası Sermaye Piyasa-
ları Birliği’nin ilkeleri ile uyumlu 
olduğunu teyit ediyor. Çerçeve 
Doküman, Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından ihraç edilen tüm sür-
dürülebilir finansman araçları 
için geçerli olacak ve Çerçeve Do-
küman’da yer alan standartlar, bu 
sürdürülebilir finansman araçla-
rının itfa tarihine kadar uygula-
nacak. Çerçeve Doküman’da üç 
tür finansman aracı düzenleniyor:
• Yeşil Finansman Araçları: 
İhraçtan elde edilecek net gelirin 
uygun yeşil proje kategorilerine gi-
ren ve uygun şartlara sahip harca-
maları finanse (veya yeniden finan-
se) etmek için kullanılacağı araçlar.
• Sosyal Finansman Araç-
ları: İhraçtan elde edilecek 
net gelirin uygun sosyal pro-
je kategorilerine giren ve uy-
gun şartlara sahip harcamaları 
finanse (veya yeniden finanse) 
etmek için kullanılacağı araçlar.
• Sürdürülebilir Finans-
man Araçları: İhraçtan elde edi-
lecek net gelirin hem uygun yeşil 
proje hem de uygun sosyal pro-
je kategorilerine giren ve uy-
gun şartlara sahip harcamaları 
finanse (veya yeniden finanse) 
etmek için kullanılacağı araçlar.

Çerçeve Doküman, yeşil ve sos-
yal projelerin uygunluk kriterleri-
ni belirlerken, projeleri Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’na paralel şekilde katego-
rilere ayıran bir yol izliyor. Çerçe-
ve Doküman kapsamındaki uygun 
yeşil proje kategorileri arasında 
yenilenebilir enerji, enerji verim-
liliği, sürdürülebilir su ve atık su 
yönetimi, kirliliğin önlenmesi ve 
kontrolü, temiz ulaşım, döngü-

sel ekonomiye uygun ürünler ve 
üretim teknolojileri ve yeşil inşaat 
projeleri; uygun sosyal proje kate-
gorileri arasında temel hizmetlere 
erişim (sağlık, acil durum yardım 
ve eğitim alanları), sosyoekono-
mik ilerleme ve güçlendirme ve 
uygun fiyatlı temel altyapı hizmet-
leri ve konut projeleri yer alıyor.
Yukarıda da ifade ettiğim üzere, 
gerek özel sektörün sürdürülebi-
lirliğe olan ilgisi gerek kamunun 
kendi sağlayacağı finansmanlar 
da dahil olmak üzere, finansman 
işlemlerinde sürdürülebilirliği ön 
plana çıkarması; son yıllarda Tür-
kiye’de gözleri sürdürülebilirliğe 
ve finansın sürdürülebilirlik ala-
nındaki belirleyici rolüne çevirdi. 
Sürdürülebilirlikle ilgili farkında-
lık daha ziyade çevresel sürdürü-
lebilirliğe odaklı olsa da, sosyal ve 
kurumsal yönetim anlamında sür-
dürülebilirlik algısı da bir yandan 
oluşuyor. Tüm bu çabalarla sürdü-
rülebilirlik alanında kendiliğinden 
oluşan “Kamu-Özel İşbirliği” tak-
dire şayan. Ancak, sürdürülebilir-
likle ilgili girişimlerin artık bütün-
cül bir boyuta ulaşması gerekiyor. 
Kamunun SPK ile Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı gibi ayrı kollarından 
yürüyen mevzuat çalışmalarının, 
sürdürülebilirliğin vergi dahil tüm 
hukuki boyutlarının bütün olarak 
ele alındığı bir sürece dönüşme-
si; sürdürülebilirliğin sadece teş-
vik unsuru, sağlandığı takdirde 
ödüllendiren olmaktan çıkarılıp, 
çeşitli açılardan gereklilik/zorun-
luluk olacak şekilde kanuni dü-
zenlemelerin yapılması gerekiyor. 
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BİR ÖRNEKLE HUKUK VE İKTİSAT:BİR ÖRNEKLE HUKUK VE İKTİSAT:
MAHKUMLAR AÇMAZIMAHKUMLAR AÇMAZI

Ebru İNCE

Ebru İnce, ELİG Gürkaynak Avu-
katlık Bürosu’nun rekabet huku-
ku ekibinde Danışman (Counsel) 
olarak görev yapmaktadır. Lisans 
derecesini 2005 yılında Bilkent 
Üniversitesi İşletme Bölümü’n-
den, yüksek lisans derecelerini 
ise Bilkent Üniversitesi ve Bar-
celona Graduate School of Eco-
nomics’ten alan İnce, uzun yıllar 
Rekabet Kurumunda çalışmıştır.

Toplum halinde yaşayan in-
sanların birbirleri ile olan 
ilişkilerini düzenleyen hu-

kuk kuralları öngördüğü yaptırım-
lar eliyle nihai olarak toplumsal 
düzeni tehdit eden davranışı cay-
dırmayı hedefler. Bu itibarla hukuk 
kuralları bakımından nihai amaç 
aykırı davranışın cezalandırılması 
değil caydırılmasıdır. Dolayısıyla 
ceza, yani yaptırım caydırıcılığı 
sağlayan araç niteliğindedir. Peki 
hukuki yaptırım her durumda top-
lumsal düzenin sağlanmasında ar-
zulanan davranışı temin eder mi?

İnsan toplum içindeki davranışla-
rını güdüleri aracılığıyla belirler, 
bu durum insan topluluğu teşkil 
eden şirketler, dernekler gibi tü-
zelkişilikler için de geçerlidir. Bu 
çerçevede kişi davranışının hu-

1 Hylton K (2018), Law and Economics Versus Economic Analysis of Law, No. 17-40 Boston University School of Law, 
Law and Economics Research Paper Series
2 Hukukun iktisadi analizi düşüncesinin köklerini Jeremy Bentham’ın 1700’lerin sonundan itibaren kişilerin hukuki teş-
vikler karşısında nasıl davranacağını ve davranışın sonuçlarının toplumsal refah üzerindeki etkilerini sistematik şekilde incelediği 
çalışmalarına dayandırmak mümkündür. Bentham’ın çalışmaları 1960’lara kadar sahipsiz kalmış, ancak bu dönemden itibaren 
hukukun iktisadi analizi günümüze değin uzanan hızlı yükselişine geçmiştir. Bu sürecin ateşi 1960 ve 70’lerdeki dört önem-
li çalışma ile fitillenmiştir. Bunlar Ronald Coase’ın 1960 yılında yayımlanan dışsallıklar ve hukuki sorumluluğa ilişkin “Sosyal 
Maliyet Problemi (The Problem of Social Cost)”  makalesi, Gary Becker’in 1968’de yayımlanan  “Suç ve Ceza: İktisadi Yaklaşım 
(Crime and Punishment: An Economic Approach)” başlıklı makalesi, Guido Calabresi’nin 1970’te yayımlanan “Kazaların Ma-
liyeti: Hukuki ve İktisadi Analiz (The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis)” kitabı ve Richard Posner’in 1972’de 
yayımlanan “Hukukun İktisadi Analizi (Economic Analysis of Law)” ders kitabıdır. Kaplow, L. ve S. Shavell (1999), Economic 
Analysis of Law, Harvard Law School, John M. Olin Center for Law, Economics and Business, Discussion Paper No. 251, s.3

kuka aykırı şekilde vuku bulma-
ması bakımından, hukuk kuralı-
nın kişileri ilgili davranıştan uzak 
durmak şeklinde güdülemesi, gü-
düleyebilmesi gerekmektedir. Ha-
liyle, hukuk kurallarının kişilerde 
doğru güdülenmeyi yaratabilmesi, 
yani kişilerin arzulanan davranışta 
bulunmasını teşvik etmesi kritik 
önemdedir. İktisat bilimi, özellik-
le davranışsal iktisat eliyle işte tam 
bu noktada resme dahil olmakta 
ve mevcut hukuk kurallarının ki-
şilerde doğru güdülenmeyi yaratıp 
yaratmadığı ile doğru güdülenme-
yi yaratabilmesi için nasıl dizayn 
edilmesi gerektiğine ışık tutabil-
mektedir. Bu çerçevede “Hukuk ve 
İktisat” daha çok mevcut kuralla-
rın iktisadi bakış açısıyla incelen-
mesini konu edinirken, “Hukukun 
İktisadi Analizi” ise daha ziyade 
kuralların iktisadi bakış açısıyla 
dizayn edilmesine odaklanmakta-
dır.1 Her ne kadar iki yaklaşımın 
bu bağlamda birbirinden ayrı ama 
tamamlayıcı nitelik arz ettiği litera-
türde yer bulsa da her iki yaklaşım 
da esasen hukukun iktisat ile har-
manlanmasından müteşekkildir2. 
Gerek “Hukuk ve İktisat” gerekse 
“Hukukun İktisadi Analizi” etkile-
şim içerisinde her geçen gün uygu-
lama alanını arttıran multidisipli-
ner bir hukuk ve iktisat dalı olarak 
gelişmeye devam etmekte, bu bağ-
lamda iktisat ve hukukun etkileşi-

mi ile doğan sinerji etki alanını ge-
rek literatürde gerek uygulamada 
genişletmeye devam etmektedir. 

İktisat biliminin hukuk kuralla-
rının kişilerde arzunalan davra-
nışla sonuçlanacak doğru teşviki/
güdülenmeyi yaratıp yaratmaya-
cağının ve doğru teşvikin kuralın 
veya yaptırımın ne şekilde kur-
gulanması ile sağlanabileceğinin 
modellenmesinde kullanım alanı 
bulması iktisat ve hukukun birlik-
te gelişimine imkan sağlamakta-
dır. Bu bağlamda kişi davranışının 
iktisadi araçlarla modellenebilme-
si hukuk sisteminin yarattığı ve 
yaratabileceği güdülenmenin an-
laşılmasında oldukça yardımcıdır. 

Mahkumlar açmazı, oyun teorisi 
altında hukuk kurallarının ikti-
sadi araçlarla analizi bakımından 
sıklıkla kullanılan bir örnektir. Bu 
örnek üzerinden yapılan model-
lemeler ile, yaptırımın insanların 
sergileyeceği davranışta doğur-
duğu etki ve sonuçta oluşan den-
genin toplumsal refah açısından 
optimum denge olup olmadığı 
çalışılabilmektedir. Elbette ki, 
mahkumlar açmazı diğer iktisa-
di modeller için de geçerli olan 
gerçek hayat komplikasyonlarını 
dışlayan kurguya dayalı basitleşti-
rici varsayımlar içermektedir. Bu 
itibarla bütünüyle teorik ve hatta 
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ütopik görülebilecek olsa da ba-
sitleştirici varsayımlar modelin 
sonucunun gerçek hayat bakı-
mından anlamlı çıkarımlar içer-
mesine engel değildir. Daha yalın 
bir ifadeyle, varsayımlara dayalı 
olarak da kurgulansa mahkumlar 
çıkmazında oluşan denge, gerçek 
hayatta oluşacak denge bakımın-
dan yol göstericidir, anlamlıdır. 

Mahkumlar açmazı, adından an-
laşılacağı üzere iki mahkumun, 
esasen şüphelinin diğer şüpheliyi 
de ilgilendiren farklı yaptırımlar 
karşısında karar süreçlerini in-
celemekte, diğer şüphelinin dav-
ranışını bilmezken kendisi için 
optimum stratejiyi nasıl belirle-
yeceğine ve nihayetinde ortaya 
çıkacak dengeye ışık tutmakta-
dır. Bu kurgu itibarıyla ceza hu-
kukuna ait görünse de esasen 
mahkumlar açmazı, farklı hukuk 
dallarında da uygulama alanı 
bulmaktadır. Örneğin ciddi an-
lamda iktisat üzerine inşa edilen 
rekabet hukukunda teşebbüslerin 
fiyatlama davranışı ve bu suret-
le oluşacak anlaşma dengesinin 
öngörülmesinde mahkumlar aç-
mazı ve varyasyonlarından önem-
li ölçüde faydalanılmaktadır3. 

Klasik mahkumlar açmazında 
suça karıştığı şüphesiyle göz altın-
da olan iki kişinin farklı yaptırım-
lara karşı nasıl reaksiyon alacağı 
ve ikisinin davranışının kesişimin-
den oluşan dengenin toplumsal 
refah ve mahkumların toplam re-
fahı bakımından ne anlama gel-
diği incelenmektedir. Dolayısıyla 
esasen bu karar süreçleri bir tür 
stratejik oyunun çözümlenmesini 
içermektedir. Bahsi geçen oyu-
nun varsayımları şu şekildedir:

• İki kişi bir suça karışmış 
ve suçu birlikte işledikleri şüphesi 

3 Mahkumlar açmazının rekabet hukuku kapsamında kartel (anlaşma) teorisindeki yansıması için bkz İnce, E. (2019). 
Gizli Anlaşma: İktisadi Temelleri ve Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşmalar Rejimi İçin Çıkarımlar, Rekabet Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, s.4-
71, https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/rekabet-dergileri/web-rekabet-dergisi-cilt-20_sayi-2_2019-20200915174546772-pdf

ile gözaltına alınmıştır: (Ali, Berk)
• Şüpheliler rasyoneldir ve 
kendi faydasını maksimize ede-
cek şekilde karar vermektedir.
• Şüphelilerin iki se-
çeneği bulunmakta-
dır: (İtiraf Et, Sessiz Kal)
• Oluşabilecek top-
lam dört denge bulunmakta-
dır, her bir dengedeki ilk bi-
leşen Ali’nin, ikincisi Berk’in 
uğrayacağı yaptırımdır (A,B).

• Şöyle ki, (i) Ali suçu işle-
diklerini itiraf ederse, Berk’in de 
itiraf etmiş olması durumunda her 
ikisi de 8 yıl hapis cezası alacaklar-
dır. (ii) Ali suçu işlediklerini itiraf 
ederse, Berk sessiz kalmış olursa;  
Ali 1 yıl, Berk 12 yıl ceza alacaktır. 
(iii) Ali’nin sessiz kalıp Berk’in iti-
raf etmesi durumunda ise bu kez 
Ali 12 yıl, Berk 1 yıl hapis cezası 
alacaktır. (iv) her ikisi de sessiz 
kalırsa cezaları 3’er yıl olacaktır.
• Mahkumlar açmazı oyu-
nun çözümlenmesi ile mevcut 
hukuk kuralının (kişilerin ver-
diği yanıta göre öngörülen yap-
tırımların) toplumsal açıdan 
optimumu yaratıp yaratmaya-
cağı veya toplumsal açıdan op-
timum sonucu yaratmak üzere 
hukuk kuralının nasıl kurgulan-
ması gerektiği anlaşılabilecektir. 
• Bu sorulara ışık tut-
mak üzere gelin bu varsayım-
sal senaryoda Ali ve Berk’in 
nasıl davranacağını çözelim: 

o Ali, Berk’in nasıl davra-
nacağını bilmemektedir, do-
layısıyla Berk’in her iki dav-
ranışı da sergileyebileceğini 
dikkate alarak kendi kararını 

belirlemek durumundadır. Aynı 
durum Berk için de geçerlidir.
o Ali, Berk’in itiraf ettiği se-
naryoda tablonun ilk sütunun-
daki sonuçlarla karşı karşıyadır 
(i veya iii): İtiraf ederse 8 yıl (i), 
sessiz kalırsa 12 yıl (iii) hapis ce-
zası ile karşı karşıya kalacaktır. 
Ali’nin kararını dayandıracağı 
tek değişken hapiste geçireceği 
süre olacağından seçimini bu 
süreyi kısaltacak şekilde yapa-
caktır. Yani, Ali’nin Berk’in iti-
raf ettiği varsayımı altında seçi-
mi “itiraf et” şeklinde olacaktır.
o Ali, Berk’in sessiz kaldığı 
senaryoda ise tablonun ikinci 
sütunundaki sonuçlarla karşı 
karşıyadır (ii ve iv): İtiraf ederse 
1 yıl (i), sessiz kalırsa 3 yıl (iv) 
hapis cezası ile karşı karşıya kala-
caktır. Ali bu durumda da “itiraf 
et” seçeneğini tercih edecektir.
o Berk de benzer durumla-
rı gözeterek kararını verecektir: 
Ali’nin itiraf ettiği varsayımı 
altında (i) ve (ii) sonuçları ara-
sında tercih yapmak durumun-
da olacak ve kendisi için daha 
az hapis ile sonuçlanacak “itiraf 
et” stratejisini seçecektir. Ali’nin 
sessiz kaldığı varsayımı altında 
ise (iii) ve (iv) sonuçları arasında 
tercih yapacak ve “itiraf et” se-
çeneği rasyonel tercihi olacaktır.
o Dolayısıyla Ali ve Berk 
için diğerinin tercihinden ba-
ğımsız olarak, “itiraf et” seçe-
neği kendi faydasını ençok-
laştıran rasyonel tercih olarak 
ortaya çıkmaktadır. Yani, hem 
Ali hem Berk, diğerinin davra-
nışından bağımsız olarak itiraf 
edecektir, bu davranış hem Ali 
hem Berk için baskın stratejidir.

Bu senaryoda oyuncuların bas-
kın stratejileri olduğu için tek 
bir denge oluşmaktadır. Bas-
kın strateji dengesi aynı za-
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manda bir Nash dengesidir4.

Her ikisinin de birlikte işledikleri 
suçu itiraf ettiği durum toplum-
sal açıdan arzu edilen optimum 
denge, sonuç halidir. Dolayısıyla 
buradaki yaptırımlar, yani hukuk 
kuralları, kişilerde toplumsal açı-
dan arzu edilen sonucu doğuran 
davranışı güdülemektedir. Şüphe-
liler, diğer şüpheli nasıl davranırsa 
davransın suçlarını itiraf etmeye 
güdülenmektedir. Bu durum Ali 
ve Berk sorguları öncesinde sessiz 
kalmak üzere anlaşsa dahi geçerli 
olacaktır. Zira Ali, Berk’in sessiz 
kalacağını düşünse dahi itiraf ede-
rek, 3 yıl yerine 1 yıl ceza alacaktır. 
Yaptırım kurgusu Ali’yi Berk nasıl 
davranırsa davransın suçlarını iti-
raf etmeye güdülemektedir. Tersi 
durum Berk için de geçerlidir. Do-
layısıyla hukuk kuralı şüphelilerin 
anlaşarak işledikleri suçtan ka-
çınmalarına izin vermemekte, bu 
nitelikteki bir ön anlaşmayı sür-
dürülmez kılmaktadır. Bu oyun-
da temin edilen denge, toplumsal 
açıdan optimum, şüpheliler açı-
sından bireysel olarak optimum 
ancak birlikte optimum değildir.

4 Tersi durum geçerli değildir. Yani her Nash dengesi bir baskın strateji dengesi değildir.
5 Mahkumlar açmazının haksız rekabet bakımından uygulama alanına ilişkin olarak bkz: https://chicagounbound.uchica-
go.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1049&context=law_and_economics

Oysa ki, her ikisinin de sessiz kal-
ması hali başarılabilse, hem Ali 
hem de Berk faydalarının arttığı 
bir duruma geçebilecek, birlikte 
daha iyi durumda olacakları bir 
nokta temin edilebilecektir. Bu 
itibarla, mevcut denge sosyal re-
fah açısından arzu edilen denge 
ise de mahkumlar açısından opti-
mum değildir. Mahkumlar kural 
kurgusu itibarıyla suçu itiraf et-
meye güdülendiklerinden baskın 
stratejileri doğrultusunda ortaya 
çıkan dengeden, ikisinin refahını 
herhangi birinin refahında bozul-
ma olmadan artıran –bu örnekte 
her ikisinin refahı da artmaktadır- 
dengeye hareket edememektedir. 
Bu oyunda bahsigeçen denge (iv) 
dengesidir. Her ikisi de sessiz kala-
rak Nash dengesinde temin edilen 
8’er yıl yerine 3’er yıl hapis cezası 
alarak birlikte faydalarını artırabi-
lecektir. İşte örneğimizde (iv) nok-
tası Parito optimum dengeyi teşkil 
etmektedir. Mahkumların örnek 
senaryodaki diğer şartlar sabit-
ken Parito optimumu temin ede-
memesinin temel nedeni oyunun 
tek seferli, daha doğrusu sonlu 
olmasıdır. Kural olarak, sonlu kez 

tekrarlanan oyunlarda sonuncu 
oyundan başa doğru çözümleme 
yoluyla denge yine tek seferli oyun 
dengesi olarak teşekkül edecektir. 
Oyunun sonsuz kez tekrar edil-
diği senaryoda ise denge Pareto 
optimuma yönlenebilecektir, zira 
oyuncular tekrar tekrar karşı kar-
şıya geleceklerinin bilinci ile karar-
larını vereceklerdir. Bunun iktisadi 
karşılığı tekrar sayısının oyuncu-
ların karar parametresinden biri 
haline geleceğidir. Oyuncuların 
her bir strateji ile temin edeceği 
fayda, karar parametrelerini içe-
ren fayda fonksiyonu eliyle hesap-
lanarak ilgili oyunda nasıl hare-
ket edecekleri, bunun sonucunda 
oyunda kararlı bir denge oluşup 
oluşmayacağını ortaya koyacaktır.  
Dolayısıyla, oyunda oyuncuların 
baskın bir stratejisi olup olmaya-
cağı, oyunun kararlı tek bir denge 
üretip üretmeyeceği hem varsa-
yımlardan hem de oyuncuların 
stratejinin sonucunda elde ede-
cekleri fayda veya katlanacakları 
maliyete bağlı olarak değişecektir. 

Mahkumlar açmazı farklı varyas-
yonları ile ceza hukuku, rekabet 
hukuku, haksız rekabet hukuku 
gibi birçok hukuk alanında kişile-
rin farklı güdüleyen ve paramet-
reler karşısında stratejik davranış-
larına ışık tutmaktadır5. Bu genel 
çerçeve itibarıyla, oyun teorisi 
eliyle gerçek hayat senaryolarına 
ait şartlar iktisadi modellere var-
sayım veya parametre olarak ta-
şınmakta, bu modellerin çözüm-
lenmesi ise hukuk kurallarının 
etkinliğine ve nasıl etkin kılına-
bileceğine bu suretle sosyal açı-
dan optimum sonucun nasıl elde 
edilebileceği çözümlenebilmek-
tedir. Hukukun iktisadi açıdan 
iktisadi modeller eliyle ele alına-
bilmesi hukuk ve iktisadın siner-
jik gelişimine vücut vermektedir.
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Kansu Aydoğan Yeşilaltay, an-
titröst ve rekabet hukuku konu-
larında uzmanlaşmakta olup, 
Türk Rekabet Kurumu nezdin-
deki rekabet soruşturmaları, 
birleşme kontrol başvuruları, 
muafiyet başvuruları ve dahili 
uygunluk kontrol programlarında 
müvekkilleri temsil etmektedir.

Gamze Boran, ticaret ve şirket-
ler hukuku ile rekabet huku-
ku alanlarında uzmanlaşmak-
ta ve Türk Rekabet Kurumu 
nezdindeki birleşme kontrol başvu-
ruları ve rekabet soruşturmaların-
da müvekkilleri temsil etmektedir. 

Caner Boztepe, genel olarak reka-
bet hukuku, banka finans ve şirket-
ler hukuku alanlarında çalışmak-
ta olup ticari sözleşme ve hukuki 
belgelerin hazırlanmasında, mü-
vekkillere hukuki danışmanlık 
verilmesinde avukatlara stajyer 
avukat olarak destek olmaktadır.

I. Giriş
Avukat ve müvekkili arasındaki 
mesleki ilişkiye dayanan gizlilik 
ilkesi, gerçek veya tüzel kişilerin 
hukuki danışmanlık almaları sı-
rasında avukatlarıyla yaptıkları 
yazışmaların ve aralarındaki bilgi 
alışverişinin gizli kalmasını sağla-
yarak bu iletişimi korumaktadır. 
Bu ilke, temelini avukatın sır sakla-
ma yükümlülüğünden almaktadır 
ve avukat ile müvekkil arasındaki 
ilişkilerde en önemli unsur olan 
güvenin kurulmasında son derece 

1 Rekabet Kurulu, K. 19-04/36-14, 17.01.2019
2 AM&S Europe Limited v European Commission, C-155/79 (ABAD, 1982)

önemlidir. Gizlilik ilkesinin sağla-
dığı bu koruma, danışmanlık alan 
kişilerin paylaştıkları bilgilerin 
ifşa olacağı endişesinden kurtu-
larak sahip oldukları tüm bilgile-
ri avukatlarına sunarak savunma 
haklarını tam anlamıyla kullana-
bilmelerini amaçlamaktadır. Zira 
avukatlar ancak bu sayede mü-
vekkilleri adına etkin bir savunma 
yapma imkanına sahip olmakta-
dır1. Hukukun her alanında ol-
duğu üzere, Türk rekabet hukuku 
da avukat-müvekkil gizliliği im-
tiyazının uygulandığı bir alandır. 

II. Yasal Dayanak
Avukat müvekkil gizliliği ilkesinin 
rekabet mevzuatında özel olarak 
düzenlenmiyor olması dolayı-
sıyla, bu ilkenin rekabet hukuku 
kapsamındaki uygulamasına is-
tinaden ilk olarak sair mevzua-
tın incelenmesi gerekmektedir. 
Avukat müvekkil gizliliğini gü-
vence altına alan başlıca düzenle-
me, Anayasa’nın 36. maddesinde 
yer alan savunma hakkı üzerin-
den vuku bulur. Keza, savunma 
hakkının tam anlamıyla kullanıla-
bilmesi için avukatlık faaliyetinin 
engellenmeksizin layıkıyla sürdü-
rülebilmesi gerekmektedir. Bunun 
bir yansıması da avukatların ken-
dilerine tevdi edilen ve avukatlık 
görevi dolayısıyla öğrendikleri 
hususları açığa vurmalarını yasak-
layan 1136 sayılı Avukatlık Kanu-
nunun 36. maddesinde yer alan 
avukatların sır saklama yükümlü-
lüğüdür. İlaveten, 5271 sayılı Ceza 

M u h a -
k e m e s i 
1 3 0 / 2 
m a d d e -
sinde, el 
k o n u -
lan şe-
yin avukatla müvekkili arasında-
ki meslekî ilişkiye ait olduğunun 
saptanması halinde derhâl avu-
kata iade edilmesi ve yapılan işle-
mi belirten tutanakların ortadan 
kaldırılması hükme bağlanarak, 
avukat müvekkil gizliliği ilkesinin 
bağlamının çerçevesi çizilmiştir.  
Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’nin 6. maddesinde düzen-
lenen adil yargılanma hakkının 
gereği gibi kullanılabilmesi için, 
Avrupa Birliği Adalet Divanı 
kararlarında2 da iletişimin mü-
vekkilinin savunma haklarının 
amaçları ve menfaatleri doğrul-
tusunda yapılması ve bağımsız 
avukatlarla olması koşullarına 
tabi olarak avukat ve müvekkil 
arasındaki yazılı iletişimin gizlili-
ğini koruduğu değerlendirilmiştir. 

III. Türk Rekabet Hukuku 
Kapsamında Avukat Müvekkil 
Gizliliği
Rekabet hukuku mevzuatında 
avukat müvekkil gizliliğine ilişkin 
özel bir hüküm bulunmamakla 
beraber 4054 sayılı Rekabetin Ko-
runması Hakkında Kanun’unun 
(“Rekabet Kanunu”) 14 ve 15. 
maddelerinde Kurul’un, görevle-
rini yerine getirirken gerekli oldu-
ğunu düşündüğü her türlü bilgiyi
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kamu kurum ve kuruluşların-
dan, teşebbüslerden ve teşeb-
büs birliklerinden isteyebileceği 
ve teşebbüslerin veya teşebbüs 
birliklerinin her türlü verileri-
ni ve belgelerini inceleyebileceği 
hükme bağlanarak Kurul’a ol-
dukça geniş yetkiler verilmiştir.  
Rekabet Kanunu’nda yer alan bah-
se konu hükümler kapsamında 
Rekabet Kurul’una gerekli gör-
düğü her türlü belgeyi inceleme 
yetkisi verilmesi ve bu yetkinin 
sınırlarının mevzuatta düzenlen-
memesi, avukat müvekkil gizli-
liğinin sağladığı korumanın bu 
yetkinin sınırlarının çizilmesi 
bakımından uygulanabilir yahut 
geçerli olmadığını söylemek uy-
gun olmayacaktır. Rekabet Ku-
rumu’nun ve Kurul kararlarını 
denetleyen mahkemelerin uy-
gulaması da bu doğrultudadır.

Nitekim, 2017 yılında verilen bir 
idare mahkemesi kararında3 da, 
Kurul’un tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarından, teşebbüslerden 
ve teşebbüs birliklerden gerekli 
olduğunu düşündüğü her bilgiyi 

3 Ankara 15. İdare Mahkemesi, E. 2017/412, K. 2017/3045, 16.11.2017
4 Rekabet Kurulu, K. 15-42/690-259, 02.12.2015
5 Rekabet Kurulu, K. 20-32/405-186, 02.07.2020

isteyebileceğinin ve teşebbüslerde 
yapılan yerinde incelemeler sıra-
sında her türlü evrak ve belgeyi 
inceleyebileceğinin ve gerekli gö-
rürse örneklerini alabileceğinin 
rekabet mevzuatında düzenlendi-
ğine, ancak bu mevzuatta teşebbüs 
bünyesinde yapılan yerinde ince-
lemelerde bulunan belgelerin avu-
kat müvekkil gizliliği kapsamında 
ele alınması gerektiği yönünde bir 
hüküm bulunmadığına değinil-
miştir. Kararın devamında ise Ku-
rul’un, evrensel hukuk kuralları ve 
Avrupa Birliği uygulamalarına pa-
ralel olarak bu korumayı tanıdığı 
ve vermiş olduğu kararlarında bu 
hususu vurguladığı belirtilmiştir.

Rekabet hukuku kapsamında avu-
kat müvekkil gizliliği en çok ye-
rinde incelemeler ve Rekabet Ku-
rulu’nun bu kapsamdaki kararları 
nezdinde karşımıza çıkmaktadır. 
Rekabet Kurulu konuya ilişkin ver-
diği kararlarda avukat ve müvek-
kili arasındaki yazışmaların gizli-
lik kapsamında sayılabilmesi için 
i) iletişimin bağımsız bir avukat ile 
müvekkil arasında gerçekleşmesi 

ve ii) müvekkilin savunma hak-
kının kullanılması amacıyla ger-
çekleşmesi şartlarını aramaktadır.

Rekabet Kurulu’nun Dow4 kararı  
ve sonrasında bu konuya ilişkin 
verdiği kararlarda, bu koruma-
nın bağımsız avukat ile savunma 
hakkının kullanılması amacıyla 
yapılan yazışmalar ile bağımsız 
avukattan hukuki danışmanlık 
alınmasına yönelik olarak hazırla-
nan belgeleri kapsadığı belirtilmiş-
tir. Bu bakımdan, bağımsız olma-
yan, müvekkile işçi işveren ilişkisi 
ile bağlı bir avukatla yapılan ya-
zışmaların ilk şartı sağlamadığı, 
dolayısıyla koruma kapsamın-
da kalmadığı anlaşılmaktadır.

Kurul’un daha yakın tarihli Çiçek-
sepeti kararında5, yerinde incele-
mede teşebbüs vekili tarafından 
ileri sürülen avukat müvekkil ya-
zışması gizliliği iddiası nedeniy-
le kapalı zarf içinde teslim alınan 
belgelerin, ilgili avukatın Çiçekse-
peti bünyesinde bordrolu çalıştığı 
tespit edildiğinden ve dolayısıyla 
yazışma bağımsız avukatla yapı-
lan yazışma niteliği taşımadığın-
dan, iade talebinin reddedilmesi 
gerektiği kanaatine varılmıştır.

Görüldüğü üzere, Rekabet Kuru-
lu’nun yerleşik uygulaması, şirket 
bünyesinde bordrolu olarak çalı-
şan avukatlarla yapılan yazışmala-
rın avukat-müvekkil gizliliğinden 
faydalanamayacağı yönündedir.

Savunma hakkının kullanılması 
amacı ile gerçekleşmeyen, bir ih-
lale yardım etmek ya da devam 
etmekte olan veya ileride işlene-
cek bir ihlali gizlemek amacıyla 
yapılan yazışmaların ikinci şartı 
sağlamayacağı Kurul’un konu-
ya ilişkin kararlarında açıkça dile 
getirilmiştir. Buna göre, iletişim-
de bulunulan avukat bir bağım-
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sız avukat olsa bile konuşmalar 
“Rekabet Kanunu’nun nasıl ihlal 
edilebileceğine ilişkinse” koru-
madan yararlanamayacaktır. Re-
kabet Kurulu’nun özellikle son 
yıllardaki kararları, bu prensibin 
oldukça geniş şekilde yorumlan-
dığını ortaya koymaktadır. Keza 
teşebbüslerin bağımsız avukatlar-
dan aldıkları ve rekabet hukukuna 
uyum göstermelerine yönelik ça-
lışmaları kapsamında olduğu de-
ğerlendirilebilecek raporların dahi 
avukat-müvekkil gizliliğinden 
yararlanamaması mümkündür. 

Rekabet Kurulu’nun 2016 yılın-
da verdiği Enerjisa kararında6, 
uzmanların teşebbüsteki yerinde 
incelemelerinde elde ettikleri ve 
bağımsız avukatların hazırladık-
ları bir rapor bakımından, “alınan 
ve iadesi talep edilen belgelerin 
savunma hakkının kullanımıyla 
doğrudan ilgili olmadıkları anla-
şıldığından gizlilik ilkesi kapsa-
mında değerlendirilemeyecekleri 
ve dolayısıyla iade edilmeleri ta-
lebinin reddedilmesi gerektiği” 
yönünde karar tesis edilmiştir. 
Anılan karar, Ankara 15. İdare 
Mahkemesi’nin kararıyla iptal 
edilmiştir. Anılan iptal kararına 
karşı Rekabet Kurumu tarafından 
yapılan istinaf başvurusunda, An-
kara Bölge İdare Mahkemesi “ra-
porun düzenlendiği tarihte daha 
önce davalı idare tarafından reka-
bet mevzuatında belirlenen ilke-
lerin ihlalinden dolayı başlatılmış 
bir soruşturma veyahut bu soruş-
turma neticesinde tesis edilmiş bir 
idari işlemin iptali istemiyle açılmış 
bir davanın raporun düzenlendiği 
tarihte henüz bulunmaması ne-
deniyle anılan raporun savunma 
hakkı kapsamında doğrudan kulla-
nılmak üzere hazırlanmış bir rapor 
olduğundan söz edilmesine imkan 
bulunmadığı” gerekçesiyle Kurul 
6 Rekabet Kurulu, K. 16-42/686-314, 06.12.2016
7 Rekabet Kurulu, K. 19-04/36-14, 17.01.2019
8 Rekabet Kurulu, K. 19-04/36-14, 17.01.2019
9 Rekabet Kurulu, K. 19-40/670-288, 14.11.2019

kararında hukuka aykırılık bu-
lunmadığını tespit etmiştir. Bölge 
İdare Mahkemesi davacı şirketin 
hangi davranışlarının rekabet hu-
kuku açısından ihlal teşkil edebile-
ceğini saptayan raporun savunma 
avukat müvekkil gizliliği imtiya-
zından yararlanabilmesi için ara-
nan şartlardan savunma hakkının 
kullanılması kapsamında olması 
koşulunu sağlamadığından işle-
mi iptal eden İdare Mahkemesi 
kararında hukuki isabet bulun-
madığını tespit etmiştir7. Rekabet 
Kurulu kararlarında olduğu gibi 
Bölge İdare Mahkemesi kararın-
da da “bağımsız çalışan bir avu-
kat ile teşebbüs arasındaki ilişkiye 
ait olma” ve “savunma hakkının 
kullanılması kapsamında olma” 
şartları mercek altına alınmıştır.

Rekabet Kurulu’nun Warner Bros 
hakkında verdiği kararda8 da ya-
pılan yerinde incelemede alınan 
ve iadesi talep edilen belgelerin 
tarihlerinin, ilgili yerinde incele-
menin yapıldığı ön araştırmanın 
başlangıç tarihinden önce olma-
sının, belgelerin savunma hakkı-
nın kullanımıyla doğrudan ilgili 
olmadıkları anlamına geldiği, do-
layısıyla gizlilik ilkesi kapsamında 
değerlendirilemeyecekleri ve iade 
edilmeleri talebinin reddedilme-
si gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

Rekabet Kurulu’nun Huawei ka-
rarında9 ise yazışmaların şirket 
hukuk müşaviriyle gerçekleştiği ve 
bağımsız avukatın adının e-posta-
nın karbon kopya (cc) bölümün-
de yer almasının avukat müvekkil 
gizliliği korumasından yararlan-
mak için yeterli olmadığı belirtil-
miştir. Sonuç olarak, başvuru ko-
nusu belgenin bağımsız avukat ile 
yapılan yazışma niteliği değil te-
şebbüs hukuk müşaviri ile yapılan 
yazışma niteliği taşıması nede-

niyle, avukat müvekkil yazışma-
larının gizliliği ilkesi kapsamında 
olmadığı değerlendirildiğinden 
iade talebinin reddedilmesi    ge-
rektiği hükme bağlanmıştır.

IV. Sonuç
Avukat müvekkil gizliliği yukarı-
da sayılan Anayasa, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi, Ceza Muha-
kemesi Kanunu ve Avukatlık Ka-
nunu hükümlerinden kaynağını 
alsa da rekabet mevzuatında açık 
bir şekilde düzenlenmemiştir. Bu-
nunla birlikte, Rekabet Kurulu’na 
tanınan bilgi isteme, teşebbüs ve 
teşebbüs birliklerinde inceleme 
yapabilme gibi oldukça geniş kap-
samlı bu yetkilerin sınırsız oldu-
ğunu iddia etmek abesle iştigaldir. 
Keza, Rekabet Kurulu’nun kararı 
ve bu kararlara ilişkin verilen yar-
gı kararlarında, avukat müvekkil 
gizliliğinin bu yetkinin bir sınırını 
oluşturduğuna kanaat edildiği gö-
rülmektedir. Rekabet Kurulu’nun 
avukat müvekkil gizliliğinin tanı-
dığı korumaya ilişkin kararlarında 
Avrupa Birliği uygulamasındakine 
benzer bir uygulamayı benimsen-
diği görülmektedir. Rekabet Ku-
rulu kararlarında da görüleceği 
üzere, avukat müvekkil gizliliği-
nin tanıdığı korumanın rekabet 
hukukunda da tanınabilmesi için 
iletişimin bağımsız bir avukatla, 
savunma hakkının kullanılma-
sı amacıyla gerçekleşmesi gerek-
mektedir. Her koşulda, ilgili belge 
ve yazılmanın avukat-müvekkil 
gizliliğinden yararlanıp yararla-
namayacağının tespitinde Reka-
bet Kurulu’nun güncel kararları 
ışığında olay bazında bir değer-
lendirme yapılması gerekecektir.
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REKABET HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN REKABET HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN 
DİJİTAL PİYASALARIN DİJİTAL PİYASALARIN 

DÜZENLENMESİDÜZENLENMESİ
Neyzar ÜNÜBOL

Neyzar Ünübol, 2019 yılında 
Kolcuoğlu Demirkan Koçak-
lı ekibine katılmıştır. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İşletme Bö-
lümü’nden 2007 yılında mezun 
olan Ünübol, yüksek lisans dere-
cesini ise University College Lon-
don’da tamamlamıştır. Kendisi 
aynı zamanda Rekabet Uzmanı 
ve sonrasında Rekabet Başuzmanı 
olarak 12 yıla yakın bir süre Reka-
bet Kurumu’nda da görev almıştır.

Dijitalleşme hayatın her ala-
nını etkilediği gibi; eko-
nomi ve ticaretin temel 

dinamiklerini de köklü bir şekilde 
değiştirdi. Dünya’nın en değer-
li şirketleri artık Apple, Google, 
Amazon, Microsoft ve Meta (Fa-
cebook) gibi teknoloji şirketleri. 
Bu dijital devlerin ekonomiyi ve 
faaliyet gösterdikleri pazarları et-
kileme kabiliyetlerinin artmasına 
paralel olarak, söz konusu dijital 
platformların düzenlenmesi tartış-
maları da tüm dünyada hız kazan-
dı. Bu alandaki tartışmalar, dijital 
platformlardan kaynaklanan pi-
yasa başarısızlıklarına mevcut re-
kabet hukuku araçları ile etkin şe-
kilde müdahale edilememesi ve bu 
alana özgü öncül düzenlemelerin 
gerekliliği çerçevesinde şekillendi. 

2021 yılı özellikle Avrupa’da dijital 
piyasaların düzenlenmesine ilişkin 
önemli gelişmelerin yaşandığı bir 
yıl oldu. Alman Federal Rekabet 
Otoritesi (Bundeskartellamt), Al-

1 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on contestable and fair 
markets in the digital sector (Digital Markets Act), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1608116887159&uri=-
COM%3A2020%3A842%3AFIN
2 CMA, A new pro-competitive regime for dijital markets, July 2021 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/1003913/Digital_Competition_Consultation_v2.pdf

man Rekabet Kanunu’nda yapılan 
bir değişiklikle, dijital platformlara 
özgü yeni bir rekabet hukuku aracı 
oluşturdu. Avrupa Komisyonu Di-
jital Markets Act (DMA) tasarısı 
ile, bu alanın düzenlenmesine iliş-
kin kapsamlı bir düzenleme tasla-
ğını kamuoyu ile paylaştı1.   İngilte-
re’de ise Competition and Markets 
Authority (CMA) bünyesinde bir 
dijital pazarlar birimi oluşturuldu 
ve dijital pazarlara ilişkin düzen-
leme önerileri kamuoyu görüşüne 
açıldı2.  Bu üç gelişmenin ortak 
noktası, dijital pazarlarda yer alan 
belirli ölçeğin üzerinde büyüklü-
ğe ve yüksek pazar gücüne sahip 
teknoloji şirketlerine yükümlülük-
ler getirmek olarak özetlenebilir. 

Dijital pazarlara ilişkin rekabet 
hukuku ve regülasyon tartışmaları 
elbette Türkiye’de de son yıllarda 
hız kazandı. 2021 yılında Rekabet 
Kurumu’nun yayınladığı “E-tica-
ret Platformları Sektör İncelemesi 
Ön Raporu” (Ön Rapor) ise Reka-
bet Kurumu’nun bu alandaki reka-
bet politikası önerilerini somutlaş-
tıran bir çalışma olması nedeniyle 
dikkat çekti. Bu yazı, dijital pazar-
ların düzenlenmesine ilişkin tüm 
dünyada somut adımlar atılırken, 
Türkiye’de bu alandaki gelişmele-
re değiniyor. Bu kapsamda, Reka-
bet Kurumu’nun dijital pazarlara 
yaklaşımını, ex-ante düzenleme 
önerilerinin kapsamını ve mev-
cut rekabet hukuku kurallarının 
uygulanabilirliğini ele alınıyor. 

Rekabet Kurumu’nun Dijital 
Pazarlara Yaklaşımı
Türkiye’de, özellikle Rekabet Ku-
rumu cephesinde, dijital piyasalar-
la ilişkili rekabet sorunları son bir-
kaç yılın en önemli konu başlığını 
oluşturdu. Google hakkında top-
lam dört soruşturma yürütülmesi 
ve bu soruşturmalar neticesinde 
Google hakkında idari para cezası 
uygulanan ve Google’a davranışsal 
yükümlülükler getirilen kararlar, 
Rekabet Kurumu’nun dijital pazar-
lardaki yaklaşımını ortaya koyma-
sı bakımından önemli kararlardı. 
2021 yılında ise Rekabet Kurumu, 
dijital pazarlardaki rekabet soru-
larının ortaya konulması ve çözü-
müne ilişkin politika önerilerinin 
oluşturulması amacıyla üç sektör 
incelemesi başlattı. Bu sektör ince-
lemelerinin biri genel olarak dijital 
pazarlara ilişkin, biri e-pazaryeri 
platformlarına yönelik ve bir diğeri 
ise çevrimiçi reklamcılık pazarına 
ilişkin olarak yürütülüyor. Sektör 
incelemeleri Rekabet Kurumu’nun 
bir piyasayı detaylı bir şekilde in-
celeyerek, bu piyasadaki davra-
nışsal ve yapısal sorunları tespit 
etmesi ve bu sorunlara yönelik çö-
züm önerileri geliştirmesini sağ-
layan bir araç. Bu nedenle dijital 
piyasalara ilişkin eş zamanlı ola-
rak üç farklı sektör incelemesinin 
devam ediyor olması Rekabet Ku-
rumu’nun dijital pazarlardaki re-
kabet sorunlarına odaklandığının 
bir işareti olarak yorumlanabilir. 
Bu sektör incelemelerinden e-pa-
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zaryerleri platformlarına yönelik 
olarak Rekabet Kurumu’nun ilk 
tespit ve önerilerini içeren Ön 
Rapor Mayıs 2021’de yayımlan-
dı3. Ön Rapor sonuçlarına göre 
Rekabet Kurumu e-pazaryeri 
platformları ile ilişkili rekabet so-
runlarının sadece mevcut rekabet 
hukuku araçları ile çözülemeyece-
ği ve öncül düzenlemenin gerek-
li olduğu görüşünü benimsiyor. 

Ön Rapor’da sektöre ilişkin çeşitli 
rekabet endişeleri dile getirilerek 
e-pazaryeri platformlarının re-
kabetçi yapısının korunabilmesi 
adına üç politika önerisi sunul-
du. Bu politika önerileri (i) reka-
bet hukuku ikincil mevzuatının 
güçlendirilmesi, (ii) “Platform 
Davranış Kodu” oluşturulması ve 
(iii) geçit bekçisi (gatekeeper) ni-
teliğinde teşebbüsler belirlenerek 
bunlara yönelik öncül (ex-ante) 
düzenleme yapılmasını içeriyor.

Rekabet Kurumu’nun Ex-Ante 
Düzenleme Önerisinin Kapsamı
Geleneksel tek taraflı pazarlardan 
farklı olarak çok taraflı pazarlar, 
aynı şirketin birden fazla müşte-
ri grubuna hizmet verdiği ve bu 
müşteri grupları arasında dolay-
lı ağ etkileri olan pazarlar olarak 
tanımlanabilir4. Örneğin e-pazar-
yerleri hem e-pazaryerinden alış-
veriş yapan tüketicilere hem de 
e-pazaryerinde satış yapan satıcı-
lara hizmet vermektedir. Tüketici-
ler bakımından e-pazaryerindeki 
satıcı sayısının fazlalığı bir tercih 
nedeni iken, satıcılar için de e-pa-
zaryerinin değeri, platformu kul-
lanan tüketici sayısı ile orantılıdır.  
Ön Rapor’da dijital platformlarda 
ağ etkileri nedeniyle “pazar içi 
3 Rekabet Kurumu, E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/sektor-ra-
porlari/e-pazaryeri-si-on-rapor-20210705115502897-pdf erişim tarihi: 15.01.2022
4 OECD, Market definition in multi-sided markets - Note by Sebastian Wismer & Arno Rasek, 2017, https://www.oecd.
org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD%282017%2933/FINAL&docLanguage=En erişim 
tarihi: 15.01.2022
5 Christina Caffara ve Fiona Scott Morton, The European Commission Digital Markets Act: A Translation
6 Digital Markets Act: Making Economic Regulation of Platforms Fit for the Digital Age, Centre on Regulation in Europe, 
Recommendations Paper, s. 6, 11 https://cerre.eu/publications/digital-markets-act-economic-regulation-platforms-digital-age/ 
erişim tarihi: 15.01.2022

rekabet”in “pazar için rekabete” 
dönüşebildiği ve sonuçta “kazana-
nın hepsini aldığı” (winner takes 
all) bir rekabet düzeninin ortaya 
çıkabileceği belirtilmektedir. Zira 
dijital platformlara ilişkin temel 
rekabet endişesi “pazar için reka-
bet” olgusu çerçevesinde, ağ etki-
leri sebebiyle pazarda tek oyuncu 
haline gelen platformun pazar 
gücünü tüm ekosistemine etki 
edecek şekilde kullanabilmesidir. 
Rekabet Kurumu, dijital pazarla-
rın geleneksel pazarlardan fark-
lılaşan yapısı nedeniyle ex-ante 
düzenlemenin rekabet hukuku ile 
müdahaleden daha etkili olacağı 
görüşünde olduğunu anlıyoruz. 

Söz konusu ex-ante düzenleme 
önerisinin kilit noktası geçit bek-
çisi kavramı. Bu kavram, bir pa-
zara erişim için olmazsa olmaz 
nitelikte olan teşebbüsleri işaret 
eden bir kavram olarak ortaya 
çıkmıştır. Geçit bekçisi konumun-
daki teşebbüsün hem tüketiciler 
hem de ticari kullanıcılar için vaz-
geçilmez konumu nedeniyle, ticari 
kullanıcıların tüketicilere erişebil-
mek için alternatif bir platform 
bulunmamaktadır5.  Örneğin ara-
ma motorunda reklam alanlarına 
erişim bakımından Google ya da 
uygulama mağazasına (appstore) 
erişim bakımından Apple’ın ko-
numu geçit bekçisi niteliğinde ola-
bilecektir. DMA tasarısı kriterleri 
ile Amazon’un da çevrimiçi aracı-
lık hizmetleri (online intermedi-
ary services) alanında geçit bekçi-
si rolünün olması beklenmektedir. 
Ön Rapor’da bir teşebbüsün “geçit 
bekçisi” niteliğinde olduğunun 
hangi somut kriterlere göre be-
lirleneceğine ilişkin bir detay bu-

lunmuyor. DMA tasarısında ise, 
aktif kullanıcı sayısı, ciro ve faali-
yet gösterilen üye ülke sayısı gibi 
kriterler yer almaktadır. Rekabet 
Kurumu’nun nihai raporunda da 
geçit bekçisi konumunun tespiti 
için ciro ve aktif kullanıcı sayısı 
gibi objektif kriterler benimsen-
mesi mümkün gözükmektedir. 
DMA tasarısına ilişkin akademik 
görüşlerde geçit bekçisi kriterleri 
içinde tüketicilerin tek platform 
kullanmaya eğilimli olmasının 
(single-homing) ve tüketicilerin 
birden fazla platformu eş zaman-
lı olarak kullanma eğilimi (mul-
ti-homing) olması bakımından 
ayrıma gidilmesi gerektiği ifade 
edilmektedir6.  Tüketicilerin bir-
den fazla platformu kullanma eği-
liminin olduğu oligopolistik pazar 
yapısında geçit bekçisi niteliğinde 
bir teşebbüsün bulunması ihti-
malinin azaldığı belirtilmektedir.

Rekabet Kurumu, geçit bekçisi ol-
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duğu tespit edilen bir teşebbüsün 
belirli kurallara tabi olmasını ön-
görüyor. Dolayısıyla, öneri Avru-
pa Birliği’ndeki DMA tasarısına 
benzer şekilde “asimetrik düzen-
leme” yapılması. Diğer bir deyiş-
le, düzenleme sektörde faaliyet 
gösteren tüm teşebbüsler için de-
ğil belirli kriterlere göre seçilmiş 
teşebbüsler için yükümlülükler 
getirecek. Asimetrik düzenleme 
gerekliliğinin sebebi, geçit bek-
çisi konumundaki platformların 
sahip oldukları rekabet avantaj-
larını nötralize ederek, rekabet 
dengesi bozulmuş olan piyasalar-
da yeniden denge sağlanmasını 
hedeflemek olarak açıklanabilir7. 

Rekabet Kurumu’nun Ön Rapor’da 
önerdiği ex-ante düzenleme, geçit 
bekçisi konumunda teşebbüsle-
rin, geniş en çok kayrılan müşteri 
koşulu8 (EKM) getirmemesi, sa-
tıcıların platformdaki faaliyetleri 
neticesinde edinilen bilgileri plat-
forma avantaj sağlayacak şekilde 
kullanmaması, platformun kendi 
ürünlerini sıralamalarda öne çı-
karacak şekilde avantaj sağlama-
ması, satıcıların verilerini başka 
platformlara taşımasının önünde 
teknik veya davranışsal engeller 
yaratmaması, satıcıların kendi fa-
aliyetlerine ilişkin verilere erişimi-
ni sağlaması gibi çeşitli yükümlü-
lükler getirilmesini içermektedir.

E-Pazaryerlerine geleneksel re-
kabet hukuku araçları ile müda-
hale mümkün mü? 
Ön Rapor’da tespit edilen rekabet 
sorunları e-pazaryeri platform-
larının münhasırlık uygulaması, 
EKM koşulu, e-pazaryerlerinin 
satıcılara karşı ayrımcı uygulama-
7 Heike Schweitzer, The art to make gatekeeper positions contestable and the challenge to know what is fair: A discussion 
of the Digital Markets Act Proposal, s. 10
8 Sağlayıcının platforma başka bir müşteriye daha avantajlı satış koşulları sunmayacağını garanti etmesidir. Dar en çok 
kayrılan müşteri koşulu ve geniş EKM olarak ikiye ayrılmaktadır. Dar EKM koşulu platform üzerinde sunulan fiyatların satıcı-
nın kendi internet sitesinde/fiziksel mağazasında sunulandan daha dezavantajlı olmamasını içerirken geniş EKM koşulu, rakip 
pazaryerlerini de içerecek şekilde bütün satış kanallarını kapsamaktadır.
9 Kurul’un 9 Haziran 2016 tarihli ve 16-20/347-156 sayılı Yemeksepeti kararı
10 Kurul’un 5 Ocak 2017 tarihli ve 17-01/12-4 sayılı Booking kararı
11 Kurul’un 13 Şubat 2020 tarihli ve 20-10/119-69 sayılı kararı

ları ve aşırı veri toplanması gibi 
sömürücü davranışların ne ölçü-
de 4054 sayılı Rekabetin Korun-
ması Hakkında Kanun (Rekabet 
Kanunu) kapsamında olduğunun 
tartışılmasını gerektirmektedir. 
Bu noktada, Rekabet Kurumu’nun 
Ön Rapor’un yayınlanması sonra-
sında dijital pazarları ilgilendiren 
kararlarını incelemekte fayda gö-
rülmektedir.  Rekabet Kurulu 28 
Ocak 2021 tarih ve 21-05/64-28 
sayılı kararı ile Yemek Sepeti’nin 
dar EKM uygulamasına son ver-
meye yönelik taahhüdünü kabul 
ederek, Yemek Sepeti hakkında 
başlattığı soruşturmayı sona er-
dirdi. Diğer yandan geniş EKM 
koşulunun pazar gücü yüksek 
olan ve hakim durumda bulunan 
teşebbüs tarafından uygulanması 
halinde Rekabet Kanunu’nun 6. 
maddesi9 kapsamında ve hakim 
durumda olmayan bir teşebbüs 
tarafından uygulanması duru-
munda ise Rekabet Kanunu’nun 
4. maddesi10 kapsamında mevcut 
rekabet hukuku mevzuatı çerçeve-
sinde müdahale ettiği kararlar da 
mevcut. Rekabet Kurulu’nun 8 Ni-
san 2021 tarih ve 21-20/250-106 
sayılı kararı ise, Çiçek Sepeti’nin 
de facto münhasırlığa yol açan 
uygulamalarına son verilmesi-
ne ilişkin verdiği taahhüdü kabul 
ederek teşebbüs hakkında devam 
eden soruşturmayı sonlandırdı.

Ön Rapor’da pazaryerlerinin satı-
cılara yönelik ayrımcılık uygula-
malarına yönelik endişeler şu üç 
temel başlık altında toplanmakta-
dır: (i) platformlarına, platform-
ları ile ilişkili hizmetlere (lojistik/
kargo vb.) ve/veya kendi ekosis-
temleri içindeki başkaca hizmet-

lere erişimi reddetmek, (ii) plat-
formun ürün/satıcı sıralamasında 
kendi ürün/hizmetlerini veya be-
lirli satıcıların ürün/hizmetlerini 
ön plana çıkarmak ve (iii) pazar-
yeri platformu veya pazaryerle-
rinin kendi ekosistemleri içinde 
sahip oldukları başkaca hizmetler 
aracılığıyla toplanan üçüncü taraf 
satıcı verilerini pazaryeri lehine 
veya üçüncü taraf satıcıların aley-
hine kullanmak ve üçüncü taraf 
satıcıların bu verilere erişimini en-
gellemek. Rekabet Kanunu’nun 6. 
maddesi hâkim durumda bulunan 
teşebbüsün ayrımcı davranışlarını 
da yasaklamaktadır. Rekabet Ku-
rulu’nun geçmiş kararlarında da 
dijital platformlarda ayrımcılık ko-
nusunu ele almış ve Google Shop-
ping kararında11, Google’ın kendi 
alışveriş karşılaştırma hizmetle-
rini rakiplerinin aleyhine olacak 
şekilde ön çıkardığı gerekçesiyle 
idari para cezası uygulamıştır. Son 
olarak ise Rekabet Kurumu 30 
Eylül 2021’de, e-ticaret pazarının 
önemli oyuncularından Trendyol 
hakkında ayrımcılık iddialarını 
içeren bir soruşturma başlattı ve 
oldukça kapsamlı bir geçici tedbir 
kararı aldı. Geçici tedbir kararı, 
Trendyol’un kendi markalı ürün-
lerini öne çıkaracak ve satıcılar 
arasında ayrımcılık doğuracak ni-
telikte algoritmalar kullanmaması 
ve pazaryerinde üretilen her türlü 
verinin kendi ürün ve hizmetle-
ri için kullanılmamasını içeriyor.

Tüm bu kararlar, Ön Rapor’da 
işaret edilen rekabet sorunları-
na Rekabet Kanunu kapsamında 
müdahale edilebildiğinin gös-
tergesi olarak kabul edilebilir.   
Ek olarak, Haziran 2020 tarihin-
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de Rekabet Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle Rekabet Kanunu’na 
dahil edilen taahhüt mekaniz-
ması, e-pazaryeri platformlarına 
ilişkin rekabet endişelerinin daha 
hızlı giderilmesinde önemli rol 
oynayabilecektir. Taahhüt meka-
nizmasının uygulanması ile re-
kabet sorunlarının çözümü için 
yaklaşık bir buçuk yıl kadar süren 
soruşturma sürecinin sonlanması 
gerekmemekte, soruşturma açıl-
madan veya soruşturma açılma-
sının ardından kısa süre içinde 
uygun taahhütlerin uygulama-
ya geçirilmesi ile çözüm sağlan-
maktadır. Ön Rapor’da bu hususa 
değinilmemiş olmakla birlikte, 
taahhüt mekanizmasının kullanıl-
ması ile e-pazaryerleri platform-
ları kaynaklı olası rekabet sorun-
larının hızlı ve etkili bir şekilde 
çözümlenmesi mümkün olacaktır. 

E-pazaryeri platformları bakı-
mından bu davranışların rekabet 
hukuku çerçevesinde ne şekilde 
12  Jacques Cremer, Yves-Alexandre de Montjoye ve Heike Schweitzer, Competition Policy for the Digital Era, s. 5       htt-
ps://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf erişim tarihi: 16.01.2022

değerlendirileceği ve hangi ko-
şullar altında rekabet ihlali sa-
yılacağına ilişkin olarak ikincil 
mevzuat yeterli ölçüde kılavuzluk 
etmemektedir. Bu anlamda, Re-
kabet Kurumu’nun ikincil mev-
zuatın güçlendirilmesine yönelik 
önerisinin hayata geçirilmesi, hu-
kuki belirlilik sağlaması, sektörde-
ki oyuncuların rekabet hukukuna 
uyum çabalarının başarısı ve pa-
zardaki etkin rekabetin sağlan-
ması açısından faydalı olacaktır.

Sonuç 
Yukarıda sayılan gelişmeler ışı-
ğında, yakın zamanda Avrupa kı-
tasında dijital piyasaların düzen-
lenen piyasalar arasında olacağını 
öngörmek zor değil. Bu eğilimin 
Türkiye’de de karşılık bulduğu ve 
dijital piyasalardaki rekabet sorun-
larının sadece mevcut rekabet hu-
kuku kuralları ile çözülemeyeceği 
yaklaşımının benimsendiği söy-
lenebilir. Rekabet hukuku, temel 
prensipleri çerçevesinde somut 

olay özelinde şekillenebilmekte 
ve bu nedenle pek çok farklı sek-
tördeki farklı rekabet sorunlarına 
uygulanabilmektedir. Diğer bir 
deyişle, rekabet hukuku değişen 
pazarların değişen ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek şekilde tasarlan-
mıştır12.  Rekabet Kanunu, özel-
likle hâkim durumun kötüye kul-
lanılmasını yasaklayan 6. madde, 
e-pazaryerleri sektöründe rekabet 
sorunlarına müdahale edilmesi 
bakımından bir temel teşkil et-
mektedir. Sistematik piyasa başa-
rısızlıklarının olduğu durumlarda 
ise regülasyonun rekabet hukuku-
nu tamamlayıcı rolü olması bek-
lenmektedir. Dolayısıyla rekabet 
hukuku ve regülasyon birbirinin   
alternatifi olarak değil tamam-
layıcısı olarak ele alınmaktadır. 
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PRATİKTE REKABET HUKUKUPRATİKTE REKABET HUKUKU
Av. Ali TUNÇSAV

AV. ALİ TU
N

ÇSAV Av. Ali Tunçsav, 2015 yılında Bilkent 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olmuştur. Lisans eğitiminin 
ardından Tilburg Üniversitesi’n-
de Uluslararası Ticaret Hukuku 
alanında yüksek lisans eğitimini 
tamamlayan Tunçsav, halihazır-
da Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı 
Hukuk Bürosu’nda çalışmaktadır. 
Av. Ali Tunçsav, özellikle rekabet 
hukuku başta olmak üzere, huku-
ka uyum ve birleşme/devralmalar 
alanlarında deneyim sahibidir. 

Pratikte Rekabet Hukuku

Değişen kurumsal ihtiyaç-
lar ve ticari öncelikler, 
avukatlık mesleğini belirli 

konvansiyonel kalıpların dışına çı-
karak yeni meslek içi iş tanımları 
yaratmaya başladı. Bunların ba-
şında, özellikle son yıllarda gün-
demde olan uyum (compliance) 
çatısı altındaki kişisel verilerin 
korunması, iş hukuku, bilgi tek-
nolojileri gibi farklı hukuk dalla-
rına özgülenmiş uzmanlıklar ge-
liyor. Bu uzmanlıkların bir diğeri 
de, şüphesiz ki rekabet hukuku. 
Rekabet hukuku, birçok anlamda 
karma bir hukuk dalı. Hem özel 
hukuk hem de kamu hukuku öge-
leri içerirken, aynı zamanda ikti-
sadi temellere sahip. Bu nedenle 
rekabet hukukçusu olmak hukuk 
bilgisinin yanında iktisat bilgisi-
ne sahip olmayı da gerektiriyor. 
Dışarıdan bir göze oldukça niş 
bir hukuk dalı gibi gözükse de, 
özellikle içtihat bakımından epey 
zengin. Rekabet Kurulu kararları, 
bazı durumlarda ilgili mevzuattan 
dahi daha kritik önem arz edebili-
yor. Bu bakımdan rekabet hukuku, 
uygulayıcılarına kısmen de olsa 

ulusal içtihada katkı sağlama ve 
uygulamayı şekillendirme fırsatı 
veren yegane hukuk dallarından.
Rekabet hukuku, diğer hukuk dal-
larından farklılaşan kendine özgü 
dinamikleri nedeniyle, hukuk fa-
kültelerinden yeni mezun birçok 
genç meslektaşımıza oldukça ca-
zip görünüyor. Ancak, bu alanda 
uzmanlaşmaya yönelik bir seçim 
yapmadan önce, rekabet huku-
ku alanında çalışan avukatların 
günlük faaliyetlerinin ne oldu-
ğu konusunda en azından genel 
bilgilere sahip olmak önemli. Bu 
doğrultuda, özellikle ileride bu 
alanda çalışmak isteyen öğren-
cilere yol gösterici olması adına, 
bu yazıyı bir rekabet hukukçusu 
pratikte ne yapar sorusu üzerin-
den kurguladım. Rekabet hukuku 
alanında çalışmak isteyen genç 
meslektaşlarımıza kendilerini ne-
lerin beklediği konusunda kat-
ma değer sağlayan bilgilendirici 
bir yazı olduğunu umuyorum.

Birleşme/Devralma Bildirimleri
Rekabet hukuku uygulayıcılarının 
en sık karşılaştıkları iş kalemleri-
nin başında, birleşme/devralma 
bildirimleri geliyor. Birleşme/dev-
ralma bildirimleri, en basit haliy-
le, belirli ciro eşiklerinin aşılması 
durumunda hedef şirketler nez-
dinde kontrol değişikliği meyda-
na getiren işlemler için Rekabet 
Kurumu’na izin başvurusunda 
bulunulması anlamına geliyor. Bu 
başvuru, Rekabet Kurumu tarafın-
dan düzenlenen şablon bildirim 
formunda yer alan bilgi ve belgele-
rin Rekabet Kurumu’na sunulması 
şeklinde yapılıyor. Bu kapsamda, 
bildirimde bulunacak taraf veki-

li, işlem taraflarına ayrı ayrı soru 
listeleri göndererek bildirim for-
munun hazırlanması için gerekli 
bilgi ve belgeleri taraflardan top-
luyor. Ardından bildirim formu 
hazırlanarak, tarafların yorumları 
ve sağladıkları ilave içerikler uya-
rınca nihai haline getiriliyor ve 
Rekabet Kurumu’na sunuluyor. 
Bildirim formunun etkin bir şe-
kilde hazırlanarak Rekabet Kuru-
mu’na hızlıca sunulabilmesi için, 
sürecin taraf vekilleri ve/veya ko-
ordine olunan yurtdışındaki hu-
kuk büroları ile işbirliği ve uyum 
içinde yürütülmesi gerekiyor.
Birleşme/devralma bildirimi sü-
reçlerinde pratikteki en önemli 
husus, işlem taraflarının ticari fa-
aliyetlerine ve iş süreçlerine haki-
miyet. Özellikle harici avukatlar 
tarafından yapılacak bildirimler 
bakımından işlem taraflarının ti-
cari/operasyonel etkinliklerinin 
doğru bir şekilde analiz edilme-
si, tarafların faaliyet gösterdiği 
ilgili ürün pazarlarının isabetli 
bir şekilde belirlenmesi ve pa-
zar payları gibi önemli verilerin 
Rekabet Kurumu’na doğru pa-
zar tanım(lar)ı altında sunulması 
bakımından kritik. Bu nedenle 
birleşme/devralma bildirimi sü-
reçleri, işlem taraflarının faaliyet 
gösterdiği sektörler ile piyasaya 
sundukları ürün ve hizmetlere bir 
şirket çalışanı kadar hakim olun-
masını; İngilizce deyişiyle “busi-
ness savvy” olmayı gerektiriyor.

Bildirim süreçleri bakımından bir 
başka önemli husus, bildirim for-
munun stratejik bir şekilde hazır-
lanması. Bu bağlamda, özellikle 
işlem taraflarının aynı pazarlarda 
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faaliyet gösterdiği bildirimler ba-
kımından, bildirim formunun 
Kurum uzmanlarının ilave bilgi 
taleplerine yol açmayacak kadar 
kapsamlı ve açıklayıcı, ancak aynı 
zamanda yalnızca zorunlu olan bil-
gilere yer verilecek kadar sınırlı ol-
ması arasında hassas bir denge gö-
zetilmeli. Nitekim, bildirim formu 
içeriğinde yer verilen açıklamalar-
dan herhangi biri, Kurum uzman-
larının ilave bilgi/belge taleplerine 
sebebiyet verebiliyor ve bu ne-
denle izin süreçleri uzayabiliyor.

Bununla birlikte, birleşme/devral-
ma bildirimlerinin önemli bir kıs-
mı esasa ilişkin tartışma içermeyen 
işlemlerden oluşuyor. Dolayısıyla 
bildirim işlemleri, ön araştırma/
soruşturmalarda müvekkillerin 
Rekabet Kurumu nezdinde temsil 
edilmesi gibi işlere kıyasla daha az 
teorik bilgi ve esasa ilişkin açıkla-
ma gerektiriyor. Özellikle işlem ta-
raflarının aynı pazarlarda faaliyet 
göstermediği bildirimler bakımın-
dan hazırlanan bildirim formları 
oldukça standart nitelikte olabili-
yor. Bu açıdan birleşme/devralma 
bildirimlerinde argümantasyon 
ve yaratıcılık faktörü, ön araştır-
malar/soruşturmalar sırasında 
yapılan esasa ilişkin savunmalarda 
olduğu kadar ön plana çıkmıyor. 
Ancak, özellikle ilgili pazar(lar)
ın tespiti ve işlem sonrasında pa-
zardaki rekabetin önemli ölçüde 
engellenmeyeceği iddiası gibi ko-
nularda Rekabet Kurulu içtiha-
dına doğrudan katkı sağlayacak 
içerikler geliştirilmesi mümkün.

Ön Araştırma ve Soruşturma 
Süreçleri
Ön araştırma ve soruşturmalar, bir 
rekabet hukuku avukatının mesle-
ğinin özü. Rekabet Kurulu, ilgili 
mevzuat altında düzenlendiği üze-
re teşebbüsler arasındaki rekabeti 
engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı 
anlaşma, uygulama ve kararlara 
karşı ön araştırma ve/veya soruş-

turma yürütme yetkisine sahip. Bu 
doğrultuda Rekabet Kurulu, re’sen 
veya üçüncü taraflar şikayetleri 
üzerine, ilgili ürün pazarındaki et-
kin rekabetin önemli ölçüde aza-
lıp azalmadığının saptanması için 
doğrudan soruşturma açılmasına 
veya soruşturma açılmasına gerek 
olup olmadığının tespiti için ön 
araştırma yapılmasına karar ve-
rebiliyor. Ön araştırma süreçleri 
çok daha kısa sürerken, soruştur-
ma süreçleri soruşturulan teşeb-
büs sayısına bağlı olarak yaklaşık 
bir ila iki yıl kadar sürebiliyor.

Soruşturma süreci ana hatlarıyla 
şu şekilde ilerliyor: Rekabet Ku-
rulu, haklarında soruşturma açıl-
masına neden olan (e-posta ya-
zışmaları, toplantı tutanakları gibi 
çeşitli belgeler, WhatsApp mesaj-
ları gibi) tespit ve bulguların yer 
aldığı soruşturma bildirimi yazısı-
nı soruşturma taraflarına iletiyor. 
Soruşturma tarafları, soruşturma 
bildiriminde yer alan tespit, bulgu 
ve iddialara cevaben birinci yazılı 
savunma metnini Rekabet Kuru-
mu’na sunuyor. Birinci yazılı sa-
vunmanın sunulmasının ardından 
en fazla bir yıl içerisinde Rekabet 
Kurulu, soruşturmaya esas teşkil 
edecek ve soruşturma heyetinin 
tespit ve iddialarının detaylı ola-
rak yer aldığı soruşturma rapo-
runu taraflara tebliğ ediyor. Buna 
müteakip, taraflar soruşturma ra-
porunda yer alan iddialara yönelik 
tüm savunmalarını içeren ve bel-
ki de süreçteki en kritik savunma 
olan ikinci yazılı savunmalarını 
Rekabet Kurumu’na sunuyor. Ar-
dından Rekabet Kurulu, varsa 
ilave tespit ve bulgularını içeren 
ek görüş yazısını taraflara tebliğ 
ediyor ve taraflar üçüncü yazılı sa-
vunmalarını Rekabet Kurumu’na 
sunarak yazılı savunma sürecini 
sonlandırıyorlar. Yazılı savunma 
süreçlerinin sonunda, soruştur-
ma taraflarının talebiyle Kurum 
huzurunda tıpkı bir duruşma gibi 

bir sözlü savunma toplantısı ya-
pılıyor. Bu toplantının ardından 
15 gün içinde Rekabet Kurulu 
soruşturma hakkındaki kısa ka-
rarını açıklıyor. Pek tabii uzlaşma 
ve taahhüt gibi alternatif çözüm 
yolları ile sonlandırılan inceleme-
ler bakımından farklı soruştur-
ma süreçleri söz konusu oluyor.

Rekabet hukuku avukatlarının so-
ruşturma süreçlerindeki en yoğun 
iş yükü yazılı savunma aşamala-
rı. Soruşturma heyetinin tespit 
ve iddialarının isabetli bir şekilde 
analiz edilerek bunlara karşı doğ-
ru argümanlar oluşturulması için, 
müvekkillerle mümkün olduğun-
ca yakın çalışılması ve yazılı sa-
vunmaların müvekkillerce iletilen 
bilgiler doğrultusunda hazırlan-
ması gerekiyor. Yazılı savunmalar 
aynı zamanda oldukça stratejik 
bir şekilde tasarlanması gereken 
belgeler. Yapılan savunmaların 
soruşturma heyeti nezdinde iste-
nilen etkiyi göstermesi için, soruş-
turma heyetinin ihlal iddialarının 
mümkün olduğunca veriye dayalı 
olarak cevaplandırılması, bu doğ-
rultuda yazılı savunmaların eko-
nomik gerekçeler içeren, gerçekçi 
ve isnat edilen iddiaların tümünün 
yalın bir dille yanıtlandığı kom-
pakt savunma metinleri olarak 
kurgulanması önemli. Bu yönüyle 
yazılı savunmalar, rekabet hukuku 
avukatlarının konvansiyonel avu-
katlığa en çok yaklaştığı süreçler.

Soruşturma süreçleri, yazılı sa-
vunma aşamalarının yanı sıra bir-
çok farklı iş kalemini de içeriyor. 
Bunlardan en ilginci ise yerinde 
incelemeler. Rekabet Kurumu uz-
manları delil toplamak amacıyla 
teşebbüslere habersiz/randevusuz 
yerinde incelemeler (baskınlar) 
yapabiliyor. Bu kapsamda uzman-
lar, teşebbüs çalışanların bilgisa-
yarlarının, e-posta yazışmalarının, 
cep telefonlarının, çalışma alanla-
rının incelenmesi gibi oldukça 
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geniş yetkilerle donatılmış du-
rumda. Yerinde incelemeler, bü-
yük bir hassasiyetle idare edilmesi 
gereken oldukça dinamik süreçler. 
Bu doğrultuda, hakkında incele-
me yapılan teşebbüs vekillerinin 
uzmanlarla yapıcı bir ilişki kur-
maları ve incelemeleri süresince 
uzmanlarla işbirlikçi bir tutum 
içerisinde yerinde incelemeye re-
fakat etmeleri, sürecin doğru yö-
netilmesi açısından kilit unsurlar. 
Epey hareketli ve koşuşturmacalı 
olabilmeleri nedeniyle yerinde 
incelemeler, rekabet hukuku avu-
katları için çoğunlukla mesleğin 
en unutulmaz günleri oluyor.
Yukarıdaki süreçlere ek olarak, 
soruşturma evresinde görece 
daha tali nitelikli işler de yapılı-
yor. Örneğin, Rekabet Kurumu 
tarafından soruşturma taraflarına 
yöneltilen bilgi/belge taleplerinin 
cevaplandırılması, yerinde incele-
me sırasında uzmanlarca toplanan 
belgelere ilişkin ticari sır başvu-
ruları yapılması, soruşturmaya 
ilişkin toplanan yazılı delillerin 
incelenmesi için dosyaya giriş 
başvurusu yapılması gibi iş ka-
lemleri de, soruşturma sürecinin 
ciddi bir kısmını oluşturabiliyor.

Rekabet Hukuku Uyum Danış-
manlığı
Birleşme/devralma bildirimleri 
ve ön araştırma/soruşturma sü-
reçlerinin yanında, rekabet huku-
ku avukatlarının günlük işlerinin 
belirli bir kısmını oluşturan diğer 
bazı iş türleri de mevcut. Bunlar-
dan en önemlisi, özellikle müvek-
killerin üçüncü kişilerle imzala-
yacakları sözleşmelerin rekabet 
hukukuna uygunluk bakımından 
incelenmesi. Rekabet hukukunda 
sözleşmeler, temelde, dikey (üre-
tim veya dağıtım zincirinin farklı 
seviyelerinde, birbirlerinin alt veya 
üst pazarında faaliyet gösteren te-
şebbüsler arası sözleşmeler) ve ya-
tay (üretim zincirinde aynı aşama-
da bulunan, aynı pazarda faaliyet 
gösteren teşebbüsler arası sözleş-

meler) olarak ikiye ayrılıyor. Bu 
kapsamda, tedarikçi ve bayi ara-
sındaki dağıtım sözleşmelerinden 
rakipler arasındaki fason üretim 
sözleşmelerine kadar geniş bir yel-
pazede sözleşmeler, rekabet huku-
kunun konusunu oluşturabiliyor.

Rekabet hukuku alanında daha na-
dir karşılaşılan işler arasında mua-
fiyet değerlendirmeleri ve muafi-
yet başvuruları yer alıyor. Rekabet 
Kurulu, 4054 sayılı Rekabetin Ko-
runması Hakkında Kanun’daki ya-
sak kapsamına girebilecek türden 
rekabeti engelleyici, bozucu ve 
kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve 
kararları belirli koşulların sağlan-
ması halinde grup olarak rekabet 
hukuku uygulamasından muaf 
tutabiliyor. Bunun yanında, grup 
muafiyeti kapsamına girmeyen 
anlaşma, uygulama ve kararlar, 
ekonomik/teknolojik gelişmeler 
yaratması, tüketiciye olumlu yan-
sıması ve rekabeti önemli ölçüde 
sınırlayıcı etkisi bulunmaması gibi 
koşulların sağlanması halinde bi-
reysel muafiyet kapsamında de-
ğerlendirilebiliyor. Bu kapsamda 
rekabet hukuku uygulayıcıları, bu 
tür anlaşmaları grup muafiyeti 
hükümleri veya bireysel muafiyet 
koşulları altında değerlendirerek, 
gerekli görülmesi halinde Reka-
bet Kurumu’na bireysel muafi-
yet başvurusunda bulunabiliyor.

Son olarak, rekabet hukuku ala-
nında çalışan avukatlar, müvekkil-
lerine bazı rekabet hukuku uyum 
denetimi hizmetleri de sunabili-
yorlar. Bu kapsamda, çeşitli kap-
sam ve içerikte uyum program-
ları oluşturularak, (i) müvekkil 
çalışanlarının bilgisayarlarında 
ve cep telefonlarında rekabet hu-
kukuna uyum amacıyla inceleme 
yapılması, (ii) müvekkillere faa-
liyet gösterdikleri sektör ve ticari 
faaliyetleri doğrultusunda özel-
leştirilmiş rekabet hukuku eği-
timleri verilmesi, (iii) müvekkil-
ler için bir rekabet hukuku uyum 

kılavuzu hazırlanması/şirket po-
litikası oluşturulması gibi uyum 
denetimi hizmetleri veriyorlar. 
Özellikle son yıllarda şirketlerin 
rekabet hukukuna uyum konu-
sunda daha fazla bilinçlenmesiyle, 
bu tür uyum denetimi program-
ları daha çok karşımıza çıkıyor.

Sonuç
Rekabet hukuku, sürekli gelişmek-
te olan dinamik bir alan. Her ne ka-
dar şirketlerin rekabet hukukuna 
uyum konusundaki bilinçleri gün 
geçtikçe artsa da, özellikle küçük 
ve orta ölçekli teşebbüslerin reka-
bet hukuku bilinçleri hala prema-
türe seviyede. Bunun bir sonucu 
olarak, Türkiye’de rekabet hukuku 
alanında çalışmak isteyen kişilerin 
iş imkanları diğer hukuk dallarına 
kıyasla daha az. Dolayısıyla, re-
kabet hukuku diğer alanlara göre 
daha farklı ve cazip görünse de, bu 
alanda uzmanlaşmak aynı zaman-
da mesleki hareket alanının belirli 
ölçüde sınırlanması anlamına geli-
yor. Bu nedenle, bu alanda uzman-
laşmaya yönelik bir seçim yapma-
dan önce, yukarıda ana hatlarıyla 
açıklanan iş tanımlarının kişinin 
sübjektif istek ve yetenekleriyle 
örtüşüp örtüşmediğinin değerlen-
dirilmesi daha önemli hale geliyor. 
Her ne kadar iş hayatına ilk adımı 
atmadan bu tür bir değerlendirme 
yapmak zor olsa da, rekabet hu-
kuku pratiğine ilişkin yukarıdaki 
açıklamalar, hukuk fakültesinden 
yeni mezun meslektaşlarımızın 
rekabet hukukunun kendilerine 
uygun olup olmadığı konusunda 
asgari seviyede fikir oluşturabil-
meleri için bir başlangıç noktası.
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Summary

The Competition Appeal Tri-
bunal of the United Kingdom 

requested the Court of Justice of the
European Union to set criteria 
for settlement agreements, in or-
der to decide when they violate
Articles 101 and 102 of Treaty 
on the Functioning of the Euro-
pean Union. Since the Court of
Justice of the European Uni-
on had not ruled on such sett-
lement agreements between
pharmaceutical companies before, 
the Competition Appeal Tribu-
nal of the UK needed a guidance
while deciding whether the 
“pay-for-delay” agreements on 
hand, violated competition.

1. Facts
Paroxetine (an anti-depressant 
medicine) was being marke-
ted by GlaxoSmithKline (GSK)
under the brand name “Seroxat” 
in the United Kingdom. For this 
medicine, GSK used to obtain a
patent for its active ingredient, 
which had expired in January 
1999. However, this patent was not
1 A generic medicine contains the same chemical substance as a drug that was originally protected by chemical patents. 
Generic drugs are allowed for sale after the patents on the original drugs expire. Their active chemical substance is the same.

the only one GSK obtained; it also 
had several other secondary pa-
tents covering ingredients used
in the process of producing that 
active ingredient. The manufac-
turers of generic medicines1 had
brought the secondary patent 
before the Patents Court in the 
United Kingdom and it made a
verdict of that patent being 
partially invalid which crea-
ted ambiguity among GSK and
manufacturers of generic medi-
cines as GSK has been arguing 
that its secondary patent would
completely be valid until 2016. 
In order to settle the dispute, 
the parties (manufacturers of
generic medicine and the ma-
nufacturer of originator medici-
ne-GSK) made agreements in 2000.
Through these settlement agree-
ments, GSK obtained the result 
of restraining the manufacturers
of generic medicines (IVAX Phar-
maceuticals UK, Generics UK Ltd. 
and Alpharma LLC), who were
considering to enter the market 
by offering for sale a generic ver-
sion of paroxetine, from making,
importing or supplying their own 
paroxetine in the United King-
dom. They were only allowed to
purchase from GSK and distri-
bute GSK’s own paroxetine. In 
return for the manufacturers of
generic medicines not entering 
the market with their own produ-
ct until GSK’s secondary patent’s
expiry, GSK paid them signifi-
cantly high prices. Eventually, the 
question of whether such pay-for-
delay agreements, which were 
demonstrated as private settle-

ment agreements between parties
of a conflict related to the validity of a 
patent, violated competition arose.
2. Decision of the Competition 
and Markets Authority
The Competition and Markets 
Authority (CMA) stated that GSK 
had hold a dominant position
in the market for paroxetine and 
had abused that position by for-
ming these agreements. Since
the agreements were not consis-
tent with the Competition Act 
1998, CMA imposed financial
penalties to GSK, Generics 
UK Ltd. and Alpharma LLC.

3. Appeal to the Competition 
Appeal Tribunal
The parties all appealed to the 
Competition Appeal Tribu-
nal in order for it to reverse the
judgement of CMA. However, 
in order to be compatible with 
the EU norms, the Competition
Appeal Tribunal stated that it had 
to determine: (1) whether the-
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se manufacturers of medicine
were competitors with respect to 
the supply of paroxetine in the 
United Kingdom, (2) whether
the formed agreements resulted 
in or aimed at restricting com-
petition, and (3) the relevant
product market in which GSK 
engaged in economic activities, 
in order to assert whether it had
hold a dominant position that 
it could abuse. Therefore, the 
Competition Appeal Tribunal
requested the Court of Justice of 
the European Union to set crite-
ria while interpreting the Articles
101 and 102 of TFEU be-
fore reaching a verdict.

Criteria Set by the Court of Jus-
tice of the European Union
According to the Court; (1) in 
order for the parties of any ag-
reement that is being suspected
of entailing a risk of violating 
competition rules, they have to be 
competitors or at least potential
competitors, (2) in order for the 
settlement agreements to be con-
sidered as having their object
of prevention, restriction or dis-
tortion of competition; such 
intent must be clear from all
information available, and (3) 
in order for the generic versi-
ons of medicines to be taken into
consideration in the same pro-
duct market as the originator, 
they have to be able to become
significant competitors.

Analysis of the Decision the 
Court of Justice of the European 
Union2

Potential Competitors
As stated in the Article 101 of 
TFEU; all agreements betwe-
en undertakings, decisions by
associations of undertakings and 
concerted practices which may 
affect trade between Member
States and which have as the-
2 For this section, the judgement of the Court in Case C-307/18 and Court of Justice of the European Union PRESS
RELEASE No 8/20 Luxembourg, 30 January 202 are referred and evaluated.

ir object or effect the preventi-
on, restriction or distortion of
competition within the internal 
market are invalid. From this ru-
ling it can be understood that
market sharing for goods and 
services, controlling or determi-
ning the quantities supplied which
should be determined by the 
market conditions instead of 
some specific undertakings, and
eliminating or preventing under-
takings from entering the mar-
ket are accepted as examples of
preventing, restricting or 
distorting competition.
In the case Generics (UK) and 
Others, the settlement agree-
ments create the suspicions of
all these mentioned exemplary 
breaches of Article 101: They 
lead to the sharing of the market
for paroxetine in favor of GSK 
as it will continue being the sole 
producer of the relevant medicine
in the UK market, they make 
way for GSK to control and de-
cide the amount of medicines
produced and supplied to the con-
sumers in the UK instead of the 
law of supply and demand, and 
they eventually cause the manu-
facturers of generic medicine not 
to enter the market, or at least
delay their entrance.

However, for any decision, 
concerted practice or agree-
ment to fall within the scope of
this Article, its parties have to be 
competing undertakings accor-
ding to the ruling of the Court of
Justice of the European Union 
given in Generics (UK) and Ot-
hers. The Court elaborated on the
term “competing undertakings” 
and stated that not only the cur-
rently existing competitors, but
also the potential competitors 
which are considering to enter 
the relevant market are implied.
Although the Court stated the 

necessity of extending the way 
“competing undertakings” is
understood to include potential 
competitors, it set some condi-
tions for the undertakings that
consider entering the market to 
be classified as potential compe-
titors of the relevant market. (1)
There needs to be “firm intenti-
on and inherent ability”. It is cle-
ar that insubstantial desires about
entering to a market and enga-
ging in economic activities will 
not be sufficient enough to make
an undertaking being considered 
as a potential competitor aga-
inst the incumbent undertakings.
In Generics (UK) and Others, ac-
tions performed by the manufac-
turers of generic medicines (such
as suing GSK with the aim of re-
vealing its secondary patents 
being invalid and obtaining
administrative authorizations 
required for marketing pharma-
ceutical products) persuasively
qualify demonstrating firm inten-
tions of entering the paroxetine 
market in the UK. (2) The market
that is being aimed to enter 
should not possess “insurmoun-
table barriers” for new entrants.
Although by granting patents 
states may prevent new underta-
kings from entering the relevant
market without obtaining per-
mission from the patent hol-
der, and eventually create legal
monopolies, patents do not 
constitute insurmountable bar-
riers since their validity can be
contested -as in Generics (UK) 
and Others. After GSK’s patents’ 
expiry or nullity, undertakings will
be able to enter the paroxetine 
market easily, which makes it free 
from insurmountable barriers
that block entry to new entrants.

Since the manufacturers of ge-
neric medicine in the Generics 
(UK) and Others, have firm in-
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tention in entering the paroxe-
tine market that does not pos-
sess insurmountable barriers for
new entrants, they can and 
should be considered as poten-
tial competitors against GSK.
Consequently, their settlement 
agreements will be included in 
the scope of Article 101 of TFEU,
which generates the next qu-
estion of whether these sett-
lement agreements violate the
aforementioned Article.

Preventing Competition
As stated above; the settle-
ment agreements having the 
effects of market sharing,
restricting and controlling pro-
duction, and delaying or even 
preventing the entry of new
undertakings to the market 
could be considered as preven-
ting, restricting or distorting
competition.

In the Case, the Court set some 
conditions for settlement ag-
reements related to patent
issues in order for them to be ac-
cepted as reflecting the intent of 
breaching Article 101 of TFEU.
(1) The sole reason for the par-
ties to form a settlement ag-
reement has to be obtaining 
commercial interests. The par-
ties should be seeking to obtain 
them not by entering the market
and engaging in competition, but 
through the terms agreed upon 
on the settlement agreement.
According to the Court; from the 
information available, the ma-
nufacturers of generic medicines
seem to be aiming to benefit 
from the settlement agreements 
which allow them to gain more
profits if they abide by the pre-
venter, exclusivist terms and con-
ditions imposed by GSK, than if
they enter the market and enga-
ge in competition with GSK. (2) 
The parties should not be able to

provide sufficient evidence to 
prove that even though they ca-
use some harm to competition,
they do not lack “pro-competiti-
ve” conducts and strategies comp-
letely. The intent of GSK does
not seem to be in accordance 
with the latter requirement since 
it demonstrated vigorous efforts
in order to pursue its legal mo-
nopoly status by trying to procu-
re acceptance for its secondary
patents being valid: GSK did 
not defer the Patent Court’s de-
cision which had stated that
secondary patents were partial-
ly valid while forming the settle-
ment agreements. Therefore, so
long as GSK fails providing 
sufficient evidence (since the 
burden of proof lies with the
defendants), its intent will be in-
terpreted as violating competition.

Due to the lack of persuasi-
ve evidence for the existence of 
interests other than obtaining
commercial interests through 
the settlement agreements and 
for pro-competitive conducts,
strategies both GSK and the 
manufacturers of generic me-
dicines created a situation of
preventing, restricting and dis-
torting competition in paroxetine 
market in the UK by allowing GSK
to continue benefitting from its 
former status of legal monopoly. 
These pay-for-delay agreements
and the advantages they offer to 
GSK raise a final and decisive qu-
estion (which was the ultimate
issue to be decided by the Com-
petition Appeal Tribunal) of 
whether GSK created a dominant
position after its formerly legal 
monopoly status had termina-
ted and whether it abused such
position by forming these agree-
ments.

Relevant Market
In order to determine whether 

GSK has been abusing its do-
minant position as prohibited
under Article 102 of TFEU, the 
dominant position; if there is one, 
must be identified by defining
the relevant product market and 
the relevant geographical mar-
ket. The relevant geographical
market was identified by the Com-
petition and Markets Authority 
and by the Competition Appeal
Tribunal as the United Kingdom; 
however, the Competition Appe-
al Tribunal had some difficulties
while determining the relevant 
product market since it was not 
sure whether to consider the
generic versions of the medici-
ne in the same product market 
as the originator version of it.

In the Case, the Court stated 
that in order for the manufac-
turers of generic versions of a
medicine to be included as com-
petitors in the same product mar-
ket as the manufacturers of the
originator version of it, the for-
mer has to constitute a signifi-
cant possibility of competition by
entering the market after the ex-
piry of the patent the latter pos-
sesses. This criterion set by the
Court seems to have a close 
connection with the one provi-
ded for determining potential
competition. And since it is jus-
tifiable to consider the aforemen-
tioned manufacturers of generic
medicines as potential compe-
titors against GSK, if their le-
vel of competitiveness can be
considered as significant in the 
market after the expiry of the pa-
tent possessed by GSK it will be 
convenient to reach to the conc-
lusion of these generic versions 
and the originator version being
goods provided in the same pro-
duct market.
If there were not secondary pa-
tents of GSK, after the expiry of 
its primary patent in 1999, the 
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market for paroxetine would 
have opened to generic me-
dicines without any conflicts,
disputes. Such elimination of a 
barrier to entry; (1) would libe-
ralize other manufacturers’ entry
to the market (assuming they ac-
hieved obtaining administrative 
authorization; license required
to perform economic activities 
in pharmaceutical industry), (2) 
would decrease the prices of that
specific medicine due to a signi-
ficant shift; increase, in supply, 
(3) would increase efficiency -
especially allocative efficiency 
because the resources would not 
be left idle, but used in a more
optimal way leading to an inc-
rease in the level of output- and 
decrease deadweight loss, and (4)
would eventually transform the 
structure of the market from 
a monopolistic one towards a
competitive one. All these sup-
port that the manufacturers 
of generic medicines would
significantly challenge the in-
cumbent undertaking (GSK) by 
increasing competition in the
paroxetine market. Therefo-
re, based on the criterion set by 
the Court for determining the
relevant market, generic ver-
sions of the medicine should 
also be taken into account while
determining the relevant product 
market.

Determining Whether GSK Has 
Been Abusing Its Dominant Po-
sition Based on the Criteria Set
by the Court (Evaluation of the 
Criteria by Providing a Possible 
Verdict)
As stated in Article 102 of the 
TFEU; any abuse by one or more 
undertakings of a dominant
position within the internal mar-
ket or in a substantial part of it 
shall be prohibited as incompatible
3 As stipulated in United States v. Microsoft Corporation (2001).
4 According to the precedent set in Case 85/76 Hoffmann-LaRoche v Commission, and the concept of Rules of
Thumb, a high market share is the primary indicator of the existence of dominant position.

with the internal market in so 
far as it may affect trade between 
Member States. It is clear from
the article that not possessing but 
abusing a dominant position is 
a breach of competition norms;
however, in order to decide that 
an undertaking; GSK in this 
case, is abusing its dominant
position, its dominant posi-
tion in the relevant market it 
operates has to be identified. 

If from all the information ava-
ilable it can be stated that GSK 
is able to determine, control
the market parameters (such as 
the quantity supplied, the pri-
ce) independently of its rivals (in
this case its potential rivals who 
are the manufacturers of gene-
ric medicines) and consumers,
then GSK will be considered as 
possessing an economic stren-
gth; dominance, and likely to
prevent effective competition 
on the paroxetine market in the 
UK. The conducts GSK displays
(paying the generic medicine un-
dertakings in order to avoid the-
ir entry to the market, imposing
settlement agreements on them 
to continue its profitability ma-
intained due to the formerly
monopolistic structure of the 
market) provide evidence of 
such strength and confirms its
dominant position.

GSK’s willful acquisition of 
and endeavor to maintain3

-through pay-for-delay agre-
ementsits dominant position, 
support the claims related to a 
possible abuse of that strength. 
Its previously explained exclu-
sionary actions, its profitability, 
and its desire of continuing the
formerly present legal barriers to 
entry -considered together with 
the market share it possesses4

- the conclusion of GSK abusing 
its dominant position will persu-
asively follow: (1) Preventing the
manufacturers of generic medi-
cines from entering the paroxe-
tine market -or at least delaying
their entry- by imposing severe 
settlement agreements to them 
will pursue the condition of
monopoly, and is in itself a cle-
ar demonstration of violating 
competition rules by abusing its
dominant position. (2) The abi-
lity of GSK to separate the market 
price from its costs of producing
the medicine -due to the lack of 
any other competitor that would 
prevent GSK from increasing
its mark-up ratio- creates the is-
sue of profitability. Efforts of GSK 
with the aim of sustaining its
market power of being able to 
keep the prices above its costs, 
demonstrate its concern about
continuing the benefits; profita-
bility, of being a monopoly. They 
will be removed from the market
once it evolves into a competiti-
ve one and GSK tries to prevent 
such profit loss. (3) Furthermore,
GSK’s practice of such market 
power depending on a legal bar-
rier to entry (its primary and
partially valid secondary patents) 
is likely to have the effect of dec-
reasing efficiency and harming
competition, without providing 
substantial economies of scale or 
consumer benefits (which could
have been argued as counterba-
lances to the per se violations oc-
curred). Therefore, the decision
of GSK, breaching the competiti-
on norms set by Articles 101 and 
102 of the TFEU should be made
in the light of the criteria pro-
vided by the Court of Justi-
ce of the European Union.
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