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National Concerns 





Seeking public funds to reanimate industries



Increasing number of industrial consolidations
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Rescue packs and related complexities



Vestager Says Subsidy Restrictions Will Return Once Coronavirus Fades
CPI -
April 29, 2020
Europe’s suspension of strict subsidy rules doesn’t mean a permanent shift away from 
banning governments from propping up companies, said the European Union’s competition 
czar.

The coronavirus pandemic has forced Margrethe Vestager to shelve her most potent weapon 
against alleged illegal subsidies. But the EU’s competition commissioner said she could return 
to enforcing state-aid prohibitions as soon as the start of next year.
Her ability to block government subsidies that the EU deems violate its strict state-aid rules 
allowed her in 2016 to demand Apple Inc. hand over more than $14 billion in taxes she said it 
owed Ireland.

As the pandemic halted Europe’s economy in March, those rules needed to be quickly relaxed, 
said Ms. Vestager. Since then, her office has approved billions of euros in government support 
to companies that weeks earlier would have been unthinkable.

EU subsidy rules aim to level the playing field for businesses across the 27-country bloc, 
which has worked for decades to fuse its disparate economies into a single, integrated 
marketplace. Ms. Vestager said the suspension represents a temporary, emergency reaction 
and not a fundamental policy change.

“We will never come back to a full, functional single market if we have 
no businesses to compete,” she said.

https://www.competitionpolicyinternational.com/author/nancy-2/
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«Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu» kuruldu!





2017

206,4

2018

350,1

2020
Ocak-Nisan

Türkiye’de Toplam Para Cezaları (Milyon TL)

2019

282

Türkiye’de Toplam Para Cezaları (Milyon TL)





COVID’in Tetiklediği Rekabet Hukuku Süreçleri 



Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşmalar

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Rekabeti Kısıtlayıcı Birleşme ve Devralmalar

Rekabet Hukuku Neleri Yasaklar?







Ne tür iş davranışları beklenmeli?

• Rakipler arası iletişimde artış (Yatay yapılanma)
• Doğrudan iş ile ilgili iletişimler
• Müzakere gücü kazanmak için birlikte davranışlar
• Kamu desteklerine yönelik taleplerde bilgi ve istatisatik paylaşımı

• Fiyat kontrollerine yönelik refleksler (Dikey yapılanma) 
• Düşük fiyatlara müdahale
• Yüksek fiyatlara müdahale
• Platformlar içerisindeki satışa konu ürünlere yönelik kontroller artabilir
• İhale ve konkurların rekabete aykırı düzenlenmesi

• DİKKAT! 
üSizden habersiz yapılanmalara dikkat edin!
üBu dönemde can mı canan mı?
üPerformans kaygısı cesaretli ve riskli kararları arttırır



Peki bu dönemde özellikle nelere dikkat etmek gerekiyor?

Rakipler Arası 
Anlaşmalar

Rakipler arası anlaşmalar, covid-19
ile mücadele amacı taşısa dahi
rekabet hukukuna aykırı nitelikte
olabilir!

Peki arz güvenliğine veya ortak AR-
GE projelerinde ilişkin anlaşmalar?

Rekabet hukuku danışmanınız ile
projelerinizi ve girişimlerinizi mutlaka
tartışın!



Bilgi Paylaşımına Dikkat

Hangi Bilgileri Paylaşabilirim?
• İstatistiki ve/veya kamuya açık bilgiler

Hangi Bilgileri Paylaşamam?
• COVID-19 nedeniyle benimsenen

şirket politikaları

• Fiyatlar/Teklifler

• Maliyetler

• Fiyatlama Stratejileri

• Satış Miktarları/Koşulları

• Müşteri Bilgileri

• Stok Bilgileri

• Üretim Miktarları



• Zaten var olan rekabete aykırı anlaşmaların böyle dönemlerde 
bitirilmesi yaygındır. “Bu dönemde bizi affet abi”…
• Çetin rekabet varsa anlaşma eğilimi artar. “Baltaları gömelim, 

sektör elden gidiyor”…
• Kamunun “rekabet hukukunu şimdilik rafa kaldırma” 

girişimleriyle özel sektörün aynı şeyi söylemesi farklıdır.
• Ticaretteki devlet müdahalesi bazen tetikleyici olabilir. 
• İthalat ve ihracat kısıtları piyasadaki dengeleri bozabilir.
• Havacılık, sağlık, perakende gibi ilk elden etkilenen ve az veya 

belirli sayıdaki oyunculu sektörler dikkat…
• Çift taraflı pazarlara dikkat…
• Can havliyle fiyat rekabeti başlarda çok görülür. Bir süre sonra 

bu rekabeti ortadan kaldırmaya çalışanlar olacaktır. (Fiyattan 
değil sürümden kazanın! uyarısı)

Olası Senaryolar
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Dernekler, Odalar ve Meslek Birlikleri Neden Riskli?



Peki olası ihlal 
barındıran iş 
ilişkisi türleri 
nelerdir? 





Rakipler 
Arası 
Anlaşma



Dikey 
Anlaşma



Üçüncü 
Taraflar Arası 
Anlaşma



Rakiplerin 
Üçüncü 
Taraflarının 
Anlaşma Yapması



Rakiple Aynı 
Üçüncü 
Tarafla 
Çalışma



Aynı Üçüncü 
Taraftan 
Hizmet Alma



Doğrudan 
Bilgi 
Paylaşımı



Üçüncü 
Taraflar 
Yoluyla Bilgi 
Paylaşımı



Özel Sektör 
Konkurları

Kamu 
İhaleleri



Hakim 
Durumu 
Kötüye 
Kullanma



Üstenci Üçüncü 
Taraf Yoluyla 
Rakipleri Piyasa 
Dışına Atma



Hakim 
Durumdaki 
Üstenci Üçüncü 
Tarafa Karşı  
Rakiplerle 
Anlaşma/Bilgi 
Paylaşma



Üstenci Üçüncü 
Tarafın Teşvikiyle 
Rakiplerle 
Anlaşma/Bilgi 
Paylaşma



Çift Taraflı 
Pazarlar



Rakipler arası 
iletişimi 
engelleyemezsem 
ne olur?





İletişimi Dijitale Taşımak Uyum Değildir…



Yazışmalar Muhakkak Çıkar...

Bu Belgeler Kolaylıkla Tespit Edilebiliyor…



Bahar Temizliği Uyum Çalışması Değildir



Uyumlu Olun Rahat Olun…



Rekabet Kanunu 
değişiyor. İşimdeki 
rekabet risklerine 
daha fazla vakıf 
olmam gerekecek…



Kanun Değişikliği TBMM’de



• De minimis uygulaması
• Birleşme Devralma değerlendirme kriteri değişiyor
• Taahhüt mekanizması
• Uzlaşma mekanizması
• İhlale son verme – Davranışsal ve Yapısal Tedbirler
• Yerinde İnceleme yetkileri –Dijital ve Bulut kapsamı
• Ek yazılı görüş süre uzatımı

Kanun Değişikliği Neler Getiriyor?



Taahhüt Mekanizması



Uzlaşma Mekanizması



Davranışsal ve Yapısal Tedbirler



AB’de Yeni Kurallara Hazırlık



1/2003 Sayılı Konsey Tüzüğü



Bir uyum politikam 
olmalı. Olan da toz 
tutmamalı…



Uyum İçin Acil Yardım Çantası

•Uyum Programı’nız yoksa mutlaka 
dizayn edin… 

•Var ise, etkinliğini test edin
•Yönetici İnisiyatifi
•Sözleşmelerin kontrolü
• İş pratiklerinin kontrolü
•Eğitim, bilgilendirme ve vaka çalışmaları
•Denetim ve raporlama
• İşlerlik ve aksiyon alabilme



Dikkat!

•Potansiyel ihlal denetimi ile uyum 
politikasını karıştırmayın
•Rekabet Uyum Politikası genel uyum 
politikanızın önemli bir alt başlığıdır
•Rekabet Kurumu uyum politikanızın 
işlerliğini dikkate alacaktır
•Uzlaşma ve taahhüt mekanizmalarında 
verim için çok önemli
•Yaptırımlar belirlenirken çok önemli



Uyum Politikası
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