
Bu iki “uyarı”, bize 2018’de TL karşısında USD kurunun birkaç 
gün içinde birdenbire 4,7'den 7,2'ye yükselmesinden sonra 
kâğıt, patates ve soğan sektörleriyle ilgili olarak yapılan RK 
soruşturmalarını hatırlatmaktadır. O dönemde bu 
soruşturmalar hiçbir teşebbüse idari para cezası verilmeden 
sonlandırılmıştır. Ancak RK, yine döviz kurlarının büyük bir 
endişe yarattığı 2008 yılındaki ekonomik kriz boyunca rekabete 
duyarlı bilgi alışverişinde bulundukları gerekçesiyle binek 
otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki teşebbüslere karşı 
soruşturma başlatmıştır ve bu soruşturma, on beş teşebbüse 
yaklaşık 277 milyon TL idari para cezası verilmesiyle 
sonuçlandırılmıştır .

Mevcut COVID-19 şok dalgası ile benzer gelişmeler görebiliriz. 
Bu nedenle, bu riskli zamanlarda, teşebbüslerin rakipleriyle, 
hatta bayileriyle iletişim kurarken dikkatli olmaları son derece 
önemlidir. Hassas bilgi alışverişleri iyi düşünülmeli ve rekabet 
risklerinden kaçınmak için mümkün olduğunca filtrelenmelidir. 
Bu aşamada şirketlerin bağımsız önlemler almasının kilit 
olduğunun ve bunu göz önünde bulundurmaları gerektiğinin 
hatırlatılması özellikle önem taşımaktadır. Aksi takdirde, 
RK'dan rekor sürelerde ve rekor miktarlarda idari para cezaları 
görebiliriz.

use up the entirety of their allocated six-month period to 
prepare their investigation reports.

These two “warnings” remind us of the TCA investigations 
conducted in relation to the paper, potato, and onion markets 
back in 2018 after the TRY/USD rates skyrocketed from 4.7 to 
7.2 in just a few days. Back then, these investigations were 
resolved without imposing administrative fines on any 
undertakings. However, the TCA initiated an investigation 
against undertakings in the passenger vehicle and light 
commercial vehicle sectors after these undertakings 
exchanged competition sensitive information amidst the 2008 
economic crisis where, once again, exchange rates were a 
major concern, and this investigation was finalized with the 
decision that imposed approximately TRY 277 million in 
administrative fines on fifteen undertakings.

With the current COVID-19 shockwave, we may see a similar 
pattern. Therefore, at this risky stage, it is of the utmost 
importance for undertakings to be careful when 
communicating with their competitors. Any sensitive 
information exchanges should be well thought-out and filtered 
by any means necessary in order to avoid competition risks.
It is especially important for companies to remind themselves 
that taking independent measures at this stage is key and 
should be taken into account. Otherwise, we could be seeing 
a record-breaking amount of fines in record time from the 
TCA.

TÜRK REKABET KURUMU'NUN 
COVID-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK DURUŞU 

Rekabet Kurumu (“RK”) 23 Mart 2020 tarihinde, COVID-19 
salgınından kaynaklanan krizle birlikte özellikle yaş meyve ve 
sebze piyasalarında “fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları” 
yapıldığını gözlemlediklerini belirten bir açıklama yayınlamıştır. 
Tüketici refahını korumak adına etkin rekabet koşullarını bozan 
eylemlerin önüne geçmek üzere görevlendirilmiş bir otorite 
olarak RK, gıda piyasasında rekabeti bozucu faaliyetlerde 
bulunan kişi ve kurumlar hakkında belirlenen en ağır idari para 
cezalarını uygulayacağını açıkça belirtmiştir. 

İki gün sonra ise Başkan Birol Küle,  açık sözlü ve içten bir 
mektup yayınlamıştır. Başkan, bu zorlu sürecin en az hasarla 
atlatılmasını temin etmenin ve tüm vatandaşların huzur ve 
güveninin korunmasının en büyük görevleri olduğunu 
hatırlatarak, “küçük esnaf” tüketici çıkarlarını korumak için 
büyük fedakârlıklar yaparken, pazardaki mevcut hassasiyetten 
faydalanan gıda piyasası aktörlerinin mantıklı bir açıklama 
olmadan fiyatlarını artırmaları hakkındaki endişelerini dile 
getirmiştir. Başkanın mektubu, özellikle Rekabet Kurulu 
tarafından rekabet hukukunu ihlal eden teşebbüslere verilen 
yüz milyonlarca Türk Lirası değerindeki güncel idari para 
cezalarını hatırlatıp, birçok konuda uyarıda bulunmuştur. 
Başkan rekabet mevzuatı çerçevesinde mümkün olan en 
yüksek miktarda para cezası uygulayacaklarının bir kez daha 
altını çizmiştir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 
Sayılı Kanun”) 4 ve 6. maddeleri kapsamında düzenlenen 
rekabet ihlalleri açıktır. Bu ihlaller: (i) doğrudan veya dolaylı 
olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını 
taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte 
olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve 
teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri ve (ii) bir veya 
birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir 
bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu 
tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da 
birlikte davranışlar ile kötüye kullanması şeklindedir. RK, bu 
ihlallerle ilgili olarak para cezası verebilmek için önce 
soruşturma yürütmelidir. RK genellikle taraflara talep ettikleri 
tüm süre uzatmalarını tanıdığından ve rekabet uzmanları da 
4054 sayılı Kanun kapsamında kendilerine tanınan tüm 
uzatmaları kullanma eğiliminde olduklarından, soruşturmalar 
genel itibariyle on sekiz aya kadar sürebilmektedir. Başkan’ın 
yukarıda belirtilen yorumlarından, RK’nin bu süreyi mümkün 
olan en aza, yani altı aya kadar kısaltmayı planladığını 
anlıyoruz. RK, taraflarca yapılan uzatma taleplerini reddetme 
hakkına sahiptir ve rekabet uzmanları, soruşturma raporlarını 
hazırlamak için kendilerine tahsis edilen altı aylık sürenin 
tamamını kullanmak zorunda değillerdir.

THE TURKISH COMPETITION AUTHORITY’S 
STANCE AMIDST THE COVID-19 PANDEMIC

The Turkish Competition Authority (“TCA”) released a 
statement to the public on 23 March 2020 stating that they are 
observing exorbitant price increases, especially in the fresh 
fruit and vegetable markets, which are taking advantage of the 
crisis that the COVID-19 pandemic has brought upon us. As 
the authority granted with the means to deal with activities that 
disrupt effective competition in order to protect consumer 
welfare, the TCA has made it clear that they will be imposing 
the highest administrative fines possible on persons and 
entities that are impeding effective competition in the food 
sector.

President Birol Küle’s heartfelt letter followed two days later. 
He reminded everyone that it is their duty to ensure that this 
tough period passes with the least amount of damage 
possible and that they ought to protect the wellbeing and 
security of all citizens. He expressed his concern about the 
actors in the food sector who are taking advantage of the 
current vulnerability in the market by increasing their prices 
without any other sound explanation, while many other smaller 
undertakings are making sacrifices in order to protect 
consumer interests. The president’s words were intimidating 
across many points, especially when reminding everyone of 
the latest administrative fines issued by the Competition Board 
on undertakings breaching competition law, which amounted 
to hundreds of millions of Turkish Liras. He made it clear once 
more that they would be imposing the highest amount of fines 
possible under the competition legislation.
 
The types of competition law breaches are clear under Law 
No. 4054 on the Protection of Competition (“Law No. 4054”), 
regulated in Articles 4 and 6. These breaches include: (i) 
agreements and concerted practices between undertakings 
and the decisions and practices of associations of 
undertakings which have the prevention, distortion, or 
restriction of competition as their object or effect or likely effect 
and (ii) abuse of a dominant position in a market for goods or 
services by one or more undertakings in the entire or part of 
the country on their own or through agreements with others or 
concerted practices. The TCA must first conduct investigations 
in order to issue fines in relation to these breaches. 
Investigations traditionally take up to eighteen months since 
the TCA generally grants parties all of their requested 
extensions and case handlers tend to use all of the extensions 
afforded to them under Law No. 4054. From the president’s 
abovementioned commentary, we understand that the TCA 
intends to shorten this period down to the minimum, which is 
about six months. The TCA has the right to deny extension 
requests made by parties and case handlers do not have to 
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