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Rekabet Kanunu Madde 3 Gerekçesi:
• «Bir bedel veya menfaat karşılığı yapılan fikri, bedeni veya her ikisi beraber yapılan

faaliyetler hizmet olarak tanımlanırken.… Kuşkusuz, toplu pazarlık esasının kabul
edildiği emek piyasası bu tanımın dışındadır.»

• İşgücü piyasaları topyekün rekabet hukuku kapsamında değil, sadece sendikalar
bünyesindeki toplu pazarlık ve toplu sözleşme süreçleri kapsam dışında!

İşgücü Piyasalarında Güncel Gelişmeler
İşgücü piyasaları rekabet hukukunun konusu mu?

İşgücü piyasalarındaki rekabet endişeleri neler?

• Maaş belirleme veya çalışan ayartmama anlaşmaları
• Ücret seviyelerinin baskılanması
• Çalışanların mobilitesinin azalması
• İnovasyonun azalması?
• Bir nevi alım karteli /Devralmalar?



• Yalnızca işgücü piyasasındaki eylemler nedeniyle açılan ilk soruşturma 
(20 Nisan 2021): İşgücü Piyasasına Yönelik Centilmenlik Anlaşmaları 
Sebebiyle 32 Şirkete Açılan Soruşturma

• Çalışan ayartmama anlaşmalarına ilişkin ilk karar (24 Şubat 2022): 
Özel sağlık kuruluşlarının aralarında doktor transferinin engellendiği ve 
maaşların belirlendiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada 19 
şirkete 58 milyon lira idari para cezası

• İşgücü Piyasasında Centilmenlik Anlaşmaları Sebebiyle 8 Yazılım ve 
Teknoloji Şirketi Hakkında Soruşturma Açıldı (9 Mayıs 2022)

İşgücü Piyasalarında Güncel Gelişmeler

İşgücü piyasaları son iki yıldır Rekabet Kurumu’nun odağında



• 28 Temmuz 2005 tarih ve 05-49/710-195 sayılı Dizi Oyuncuları kararı

• 3 Mart 2011 tarih ve 11-12/226-76 sayılı Özel Okullar Birliği kararı

• 7 Temmuz 2019 tarih ve 19-06/64-27 sayılı Bfit kararı

• 2 Ocak 2020 tarih ve 20-01/3-2 sayılı İzmir Konteyner kararı:

• «Nitekim pazarın alım ya da satım tarafında bulunmaları farklılığı dışında; çalışan
ayartmama anlaşmaları ile müşteri/pazar paylaşımı anlaşmalarının, ücret tespiti
anlaşmaları ile fiyat tespiti anlaşmalarının temel bir farklılığı bulunmadığı gerek
doktrinde gerekse de kararlar ile ortaya konulmuştur»

Rekabet Kurulu’nun geçmişteki ılımlı yaklaşımı 2021’den itibaren yerini katı bir
yaklaşıma ve sıkı denetime bıraktı.

Rekabet hukukuna uyum çalışmaları İK uygulamalarını da kapsamalı!

İşgücü Piyasalarında Güncel Gelişmeler
İşgücü piyasaları Rekabet Kurulu tarafından 2021 öncesinde  hiç 
incelenmedi mi?



• «İşverenlerin de endişelerinin farkındayız. Onlara rehberlik 
edecek bir kılavuz çalışması başlatmak istiyoruz»

İnsan kaynakları konusunda işverenler arasında bilgi paylaşımına dikkat!
• Bilgi paylaşımının bağımsız üçüncü taraf aracılığıyla yapılması 
• Paylaşılan bilgilerin görece eski olması
• Anonim ve toplulaştırılmış olması

İşgücü Piyasalarında Güncel Gelişmeler

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin açıklamaları
(5 Mayıs 2021):



Teşebbüsler arasında meşru bir ticari iş birliğinin parçası olan, ve bu işbirliğinin
gerçekleşmesi için gerekli olan ve gereğinden fazla kısıtlayıcı olmayan istihdam
etmeme/ayartmama hükümleri muafiyetten yararlanabilir.

HDI ve Bupa Acıbadem Kararı

Sağlık sigortacılığı alanında iş birliği
anlaşmasında tarafların birbirlerinin
çalışanlarını istihdam etmemesine
yönelik hüküm işbirliği modeli için
gerekli ve gereğinden fazla sınırlama
içermiyor.

(i) Know-how ve ticari bilgilerin
korunması için gerekli (ii) Sadece
anlaşma konusu operasyonu
yürütenlerle sınırlı

BFİT Kararı

Franchise anlaşmalarında sözleşme
süresince ve sözleşme bitiminden
sonra 2 yıl süre ile franchise alanlar
tarafından çalıştırılmakta/eskiden
çalıştırılmış olan hiçbir personelin
BFİT’in önceden yazılı onayı
olmaksızın çalıştıramayacağına ilişkin
hüküm (i) sözleşme süresi ile
sınırlandırılmalı ve (ii) yazılı onayın
gerekçesinin açıkça belirtilmesi
gerekiyor.

İşgücü Piyasalarında Güncel Gelişmeler



• ModaNisa / Sefa Merve Kararı (25 Kasım 2021): Rakipler arasında
markalarını çevrimiçi reklamcılıkta hedeflememe ve negatif eşleşme
anlaşmalarının ilk kez değerlendirildiği karar

• Muafiyet başvurusunun konusu: Rakip iki teşebbüs arasında tüm arama
motorları ve sosyal medya mecralarında;
o Sözleşmede belirtilen ibarelerin negatif kelime olarak eklenmesi,
o Sözleşmede belirtilen ibarelerin reklam olarak hedeflenmemesi,

o Sözleşmede belirtilen ibarelerin tekste yazma, metatag, keyword,
AdWords vb. uygulamalarda kullanılmaması

• Arama bazlı çevrimiçi reklamcılık /Arama Bazlı Olmayan Çevrim İçi
Reklamcılık

Dijital Reklamcılıkta Güncel Gelişmeler



• Dar kapsamlı markaya reklam vermeme anlaşmaları / Modanisa
• Geniş kapsamlı markaya reklam vermeme anlaşmaları / «Modanisa

fiyat»
• Negatif eşleşme anlaşmaları

Dijital Reklamcılıkta Güncel Gelişmeler
Reklam vermeme anlaşmalarının türleri: 

Bu tür anlaşmaların rekabet üzerindeki olumsuz etkileri neler?

Bu tür anlaşmaların rekabet üzerindeki olumlu etkileri neler?

• Markaya ilişkin yatırımlarına yönelik bedavacılık riskini azaltmak
• Tüketicilerin yanıltılmasını önlemek
• Reklam maliyetlerinin azalması

• Tedarikçiler arasındaki rekabeti ve dijital karşılaştırma araçlarının 
görünürlüğünü azaltması



Dijital Reklamcılıkta Güncel Gelişmeler

Kaynak: RK Kararı



• Anlaşma 4. maddeye aykırı mı?: SMK ile hak sahiplerine
sağlanan marka korumasının kapsam ve sınırlarını aşan nitelikte ve
“hazır giyim ürünlerinin e-ticareti pazarı”, “tesettür/muhafazakâr hazır
giyim ürünlerinin e-ticareti pazarı” ve “çevrim içi reklamcılık ihale
pazarı” bakımından sebep oldukları ve/veya sebep olabilecekleri
muhtemel etkiler nedeniyle de rekabeti sınırlayıcı nitelikte…

• Bireysel Muafiyet alabilir mi?
o Sadece tescilli markaların hedeflenmemesine ilişkin yükümlülük

bireysel muafiyet kapsamında
o Marka olarak tescil edilmemiş ibarelerin hedeflenmemesi

yükümlülüğü ile negatif eşleme yükümlülüğü bireysel muafiyet
kapsamında değil

Dijital Reklamcılıkta Güncel Gelişmeler
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