
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“4054 sayılı 
Kanun”) önemli değişiklikler öngören “Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 24 Haziran 
2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
4054 sayılı Kanun’da değişiklik öngören daha önce meclise 
sunulmuş kanun teklifleri ile birçok ortak yönü bulunduğu gibi 
çarpıcı farkları da bulunan bu kanun; 4054 sayılı Kanun’un Avrupa 
Birliği mevzuatı ile uyumlu hale gelmesine yönelik yenilikler 
öngördüğü gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) teşkilatlanması ve 
personeli hakkında da önemli değişiklikler içermektedir.

Birleşme ve Devralmaların Denetimi Rejiminde Yapılan Değişiklik
Değişiklik öncesinde; 4054 sayılı Kanun’un “Birleşme veya 
Devralma” başlıklı 7’nci maddesine göre bir birleşme veya 
devralma işleminin (“Yoğunlaşma İşlemi”) rekabet hukukuna aykırı 
olması için, sonucunda hâkim durumda olan bir teşebbüsün ortaya 
çıkması veya hâlihazırda hâkim durumda olan bir teşebbüsün 
hâkim durumunun güçlenmiş olması aranmaktaydı. Rekabet 
Kurulu (“Kurul”) tarafından bir Yoğunlaşma İşlemine ilişkin olarak 
bu yönde gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler “hâkim 
durum testi” olarak bilinmekteydi. 4054 sayılı Kanun’un 7’nci 
maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte; Rekabet Kurulu’nun 
hâkim durum yaratmayan ya da var olan bir hâkim durumu 
güçlendirmeyen bazı Yoğunlaşma İşlemlerini de yasaklamasına 
imkan tanınmıştır. Nitekim yapılan değişiklik ile birlikte, Kurul 
hâkim durum yaratmasa ya da var olan bir hâkim durumu 
güçlendirmese bile etkin rekabeti önemli ölçüde kısıtlayacağını 
değerlendirdiği Yoğunlaşma İşlemlerini yasaklayabilecektir. 
Yapılan bu değişiklik ile birlikte Kurul, örneğin oligopol pazarlarda 
rakip sayısını azaltacağını, pazar şeffaflığını artıracağını, rekabetçi 
bir pazar yapısının ortaya çıkmasını engelleyeceğini ya da rekabeti 
kısıtlayıcı davranışları kolaylaştırabileceğini değerlendirdiği 
Yoğunlaşma İşlemlerini yasaklama yetkisi elde etmiştir. Bu 
değişiklik ile Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü 
Hakkında 20 Ocak 2004 tarihli ve 139/2004 sayılı Konsey 
Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa Birliği rekabet 
hukukunda uygulanmaya başlanan “Etkin Rekabetin Önemli 
Ölçüde Azaltılması Testi”nin (SIEC - Significant Impediment of 
Effective Competition) Türk rekabet hukukuna aktarılmıştır. Bu 
testin uygulanmaya başlaması ile birlikte rekabetin önemli ölçüde 
azalmasına ve bunun sonucunda piyasalarda fiyatların artması ile 
tüketicilerin seçeneklerinin ve inovasyonun azalmasına yol 
açabilecek bütün Yoğunlaşma İşlemleri, Kurul tarafından daha 
detaylı bir şekilde incelemesi beklenmektedir. 

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararların 
Denetimi Rejiminde Yapılan Değişiklik
Değişiklik öncesinde; 4054 sayılı Kanun’un “Rekabeti Sınırlayıcı 
Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” başlıklı 4’üncü maddesine 
göre; teşebbüslerin pazar payları ya da cirolarının herhangi bir 
önemi olmaksızın, belirli bir piyasada rekabeti kısıtlama amacını 
taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan 
bütün anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin karar 
ve eylemleri Kurul tarafından incelenmekte ve idari para cezasına 
çarptırılmaktaydı. 4054 sayılı Kanun’un 41’inci maddesine eklenen 
fıkra ile birlikte; Kurul, teşebbüslerin pazar payı ve ciroları gibi 
ölçütleri gözeterek piyasada rekabeti kayda değer ölçüde 

kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve 
eylemlerinin soruşturma konusu yapılmamasına karar 
verebilecektir. Fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı, arz 
miktarı kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller Kurul’un soruşturma 
konusu yapılmaması kararı verebileceği ihlallerden hariç 
tutulmuştur. 4054 sayılı Kanun’un 41’inci maddesine eklenen fıkra; 
Kurul’un piyasalardaki küçük teşebbüsler yerine büyük 
teşebbüslerin davranışlarına odaklanarak rekabeti önemli ölçüde 
sınırlamayan ihlaller yerine piyasaları olumsuz yönde etkileme 
ihtimali daha fazla olan ihlaller üzerine yoğunlaşmasını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Avrupa Birliği rekabet hukukunda “de minimis” 
kuralı olarak da bilinen bu yaklaşım ile birlikte kamusal maliyetler 
ile işlem maliyetlerinin düşürülmesi öngörülmektedir. Soruşturma 
açılmaması kararı verilebilmesi için esas alınacak eşikler ise 
ilerleyen zamanlarda Kurum tarafından çıkarılacak tebliğ ile 
belirlenecektir. 

Muafiyet Rejiminde Yapılan Değişiklik
4054 sayılı Kanunun “Muafiyet” başlıklı 5’inci maddesine göre; 
belirli şartların sağlanması halinde Kurul, 4’üncü madde 
kapsamında yasaklanan teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu 
eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerine muafiyet 
tanıyabilmektedir. Kanunun 5’inci maddesinde yapılan değişiklik ile 
birlikte; hâlihazırda uygulanmakta olan muafiyet koşulları 
bakımından “kendi kendine değerlendirme” yöntemi kanunda net 
bir şekilde ifade edilmiş olmaktadır. Ayrıca yapılan bu değişiklik ile 
birlikte, mahkemeler önüne bir uyuşmazlık geldiğinde 
teşebbüslerin muafiyet itirazını ileri sürmesi ve mahkemeler 
tarafından muafiyet tespitinin yapılabilmesinin önü açılmış 
olmaktadır. Bu noktada mahkemeler tarafından yapılan muafiyet 
değerlendirmesi ile Kurul tarafından yapılan muafiyet 
değerlendirmesi arasındaki ilişki ile ilgili akıllarda soru işareti 
belirmektedir, ancak bu konu henüz açıklığa kavuşmamıştır.
 
Kurul’un Teşebbüslerden Talep Edebileceği Tedbirler ile İlgili 
Yapılan Değişiklik
Değişiklik öncesinde; 4054 sayılı Kanun’un “İhlale Son Verme” 
başlıklı 9’uncu maddesinde, Kurul’un ihlal tespiti yaptığı hallerde, 
ihlal öncesi koşullara dönülebilmesi için teşebbüslerden belirli 
davranışları yerine getirmelerinin ya da belirli davranışlardan 
kaçınmalarının Kurul tarafından talep edilebileceği düzenlemesi 
yer almaktaydı. Yapılan değişiklik ile birlikte; Kurul’a, 
teşebbüslerden yalnızca davranışsal değil yapısal tedbirlerin de 
yerine getirilmesini talep etme yetkisi verilmektedir. Kurul 
tarafından yerine getirilmesi talep edilebilecek yapısal taahhütler; 
belirli faaliyetlerin yahut ortaklık paylarının ya da malvarlıklarının 
devredilmesi şeklinde olabilecektir. Kurul tarafından uyulması talep 
edilebilecek yapısal tedbirlerin mülkiyet hakkına ve girişim 
özgürlüğüne müdahale niteliği taşıyacağı görülmektedir. Bu 
nedenle, Kurul’un dünya örneklerinde de olduğu gibi bu yeni 
yetkisini istisnai olarak kullanacağı beklenmektedir. Nitekim 4054 
sayılı Kanun’un yeni halinde yapısal taahhütlerin ancak daha önce 
getirilen davranışsal taahhütlerin sonuç vermediği durumlarda 
verilebileceği belirtilmekte ve yapısal taahhütlere ikincil ve istisnai 
bir niteliğin kazandırılması amaçlanmaktadır. Davranışsal 
tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi halinde 
ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine, yapısal tedbire uyulması 

için en az 6 ay süre verilecektir.  Getirilen yeni düzenlemede kanun 
koyucu davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği durumlarda 
yapısal tedbirlere “başvurulur” şeklinde bir ifade kullanmayı tercih 
etmiştir. Bununla birlikte davranışsal tedbirlerin sonuç 
vermemesinin tespiti sürecinin önemli belirsizlikler içerdiği 
vurgulanmalıdır. Davranışsal tedbirin ne olacağının, bunların 
sonuç verip vermediğinin ve sonuç alınamaması durumunda 
uygulanacak yapısal tedbirlerin neler olacağının tespitinin aynı 
idari yapıda toplanması teşebbüslerin hakları ve hukuki 
güvenliklerini esas alan tartışmalar ortaya çıkarmıştır. Kurul’un ve 
yargının yeni düzenlemeyi nasıl anlamlandıracağı ve 
teşebbüslerin girişim ve mülkiyet haklarının ne şekilde güvence 
altında tutulacağının, ilerleyen tarihlerde verilecek kararlarla 
netleşmesi beklenmektedir. 

Taahhüt ve Uzlaşma Mekanizmaları
Değişiklik öncesinde; 4054 sayılı Kanunun “Kurumun 
Soruşturmaya Başlaması” başlıklı 43’üncü maddesine göre 
rekabet hukuku ihlali endişesi ile bir teşebbüs hakkında 
soruşturma başlatıldığında, ihlalin varlığının tespit edilmesi 
halinde, Kurul’un soruşturmayı sonuçlandırarak Rekabeti 
Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun 
Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin 
Yönetmelik uyarınca teşebbüse para cezası uygulaması 
gerekmekteydi. 4054 sayılı Kanunun 43’üncü maddesine eklenen 
fıkra ile birlikte; ön araştırma ya da soruşturma safhasında 
teşebbüslere taahhütte bulunma imkânı getirilerek soruşturmanın 
ceza verilmeden sonlandırılmasının önü açılmıştır. Eklenen fıkraya 
göre; teşebbüsler tarafından rekabetçi endişe yaratan noktaların 
giderilmesi hususunda ikna edici taahhütlerin sunulması halinde, 
Kurul, bu taahhütleri bağlayıcı hale getirerek ön araştırma 
safhasında soruşturma açılmamasına, soruşturma safhasında ise 
soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilecektir. Bununla 
birlikte tüketici refahını azalttığı muhakkak olan eylemlerden olan 
fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının 
kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller bu düzenlemenin kapsamı 
dışında tutulmuştur.
4054 sayılı Kanun’da gerçekleştirilen değişiklik ile bir yandan 
yukarıda aktarılan de minimis düzenlemesi diğer yandan da 
taahhüt imkânı ile birlikte (özellikle düşük pazar paylarına sahip) 
teşebbüslerin ağır ihlal niteliğinde olmayan ihlalleri ile ilgili olarak 
soruşturma açılmaması, açılan bir soruşturmanın ceza 
uygulanmasına gerek görülmeden kapatılması ya da 
teşebbüslerden alınacak taahhütler çerçevesinde ceza 
uygulanmadan kapatılması seçeneklerinin getirildiği 
görülmektedir. Bununla birlikte fiyat tespiti ya da pazar 
paylaşılması gibi ağır ihlaller bakımından yeni getirilen bu 
soruşturma usul kurallarının uygulanamayacağı önemle 
vurgulanmalıdır. 
4054 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesine yapılan diğer bir ekleme 
ile daha önce Kanun’da yer almayan uzlaşma kurumu soruşturma 
sürecine dâhil edilmiştir. Maddeye yapılan eklemeye göre Kurul; 
ihlalin varlığı ve kapsamını kabul eden teşebbüsler ile soruşturma 
raporunun taraflara tebliğ edildiği tarihe kadar talep üzerine veya 
re’sen soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli 
faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş 
farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma yoluna gidilmesine karar 
verebilecektir. Teşebbüslerden ihlalin varlığının kabul edilmesinin 
bekleniyor olması, uzlaşma ile taahhüt arasındaki ayırt edici nokta 
olarak dikkat çekmektedir. Taahhüt mekanizmasında herhangi bir 
ihlal tespiti söz konusu değilken uzlaşma kurumunda bir ihlal tespiti 
mevcuttur ve teşebbüsten bu ihlali kabul etmesi beklenmektedir. 
Kurul’un uzlaşmaya gidilmesi yönünde bir karar almasının 
ardından teşebbüslere Kurul’a sunulmak üzere bir uzlaşma metni 
hazırlamaları için kesin bir süre verilecektir. Uzlaşma sürecinin 
sonunda ihlal tespiti ve idari para cezasının yer aldığı bir karar ile 
soruşturma sonlandırılacaktır. Uzlaşma sonucunda, uzlaşmaya 
gidilmemesi durumunda uygulanacak olan idari para cezasında 
yüzde yirmi beşe kadar indirim gündeme gelebilecektir. Bununla 
birlikte idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususların 
uzlaşmanın taraflarınca dava edilmesi mümkün olamayacaktır. Bu 
noktada teşebbüsler, kanunda öngörülmüş olan süreçlerin 
tamamlanmasını beklemek ile uzlaşma yolunu tercih etmek 
arasında bir fayda maliyet analizi yaparak bir tercihte bulunmaları 
gerekecektir. Uzlaşmaya ilişkin diğer usul ve esaslar, özellikle de 
uzlaşma ile sonlandırılan bir rekabet ihlalinden doğan zararların 
tazmin edilebilirliği hususu ise Kurul tarafından çıkarılacak 
yönetmelik ile belirlenecektir. 

Rekabet Kurumu’nun Yerinde İnceleme Yetkilerinin 
Netleştirilmesi
4054 sayılı Kanun’un yerinde incelemede kullanılacak bilgi 
toplama yetkilerini düzenleyen 15’inci maddesinde yapılan 
değişiklik ile birlikte; yerinde inceleme esnasında Kurum personeli 
teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin defterlerini, fiziki ve elektronik 
ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve 
belgelerini inceleyebilecek, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini 
alabilecektir. Her ne kadar Rekabet Kurumu uzmanlarının bugüne 
kadar gerçekleştirdiği yerinde incelemeler dikkate alındığında 
önemli bir yenilik getirmese de söz konusu değişiklik ile özellikle 
elektronik ortamda saklanan veri ve belgelerin de soruşturma 
kapsamında kopyalanabileceği hususunun netleştirildiği 
görülmektedir. Yapılan bu değişikliğin, Rekabet Kurumu’nun 
önümüzdeki yıllarda belgelerden ve iletişim delillerinden ziyade 
veri ve istatistiki analiz odaklı çalışma eğiliminde olacağının 
göstergesi olup olmadığı merak edilmektedir. 

Türk Rekabet Hukukunda Yeni Dönem
4054 sayılı Kanun hakkında özetleyerek aktarmış olduğumuz bu 
değişiklikler Türkiye’nin Avrupa Birliği rekabet hukuku mevzuatı ile 
uyumlaştırma sürecinde önemli bir adım olarak görülmektedir. 
Kurum tarafından uygulanma yetkisi getirilen yapısal tedbirler ile 
muafiyet rejiminde mahkemelere yetki verilmesi hususları başta 
olmak üzere bu değişikliklerin uygulamaya nasıl yansıyacağı ve 
ikincil mevzuatın ne gibi düzenlemeler içereceği konuları bu 
aşamada soru işaretlerini korumaktadır. Bu değişiklikler ile beraber 
Kurum’un Covid-19 Pandemisine Yönelik Duruşunu ele aldığımız 
yazımızda  ele aldığımız yaklaşım doğrultusunda Kurum’un 
piyasalar üzerindeki denetimi ve inceleme kapsamını daha da 
detaylandırarak rekabet kısıtlamalarını engellemeye yönelik 
girişimci tutumunu sürdürmeyi planladığı anlaşılmaktadır.

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Önemli Değişiklikler Yapılmıştır
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verebilecektir. Fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı, arz 
miktarı kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller Kurul’un soruşturma 
konusu yapılmaması kararı verebileceği ihlallerden hariç 
tutulmuştur. 4054 sayılı Kanun’un 41’inci maddesine eklenen fıkra; 
Kurul’un piyasalardaki küçük teşebbüsler yerine büyük 
teşebbüslerin davranışlarına odaklanarak rekabeti önemli ölçüde 
sınırlamayan ihlaller yerine piyasaları olumsuz yönde etkileme 
ihtimali daha fazla olan ihlaller üzerine yoğunlaşmasını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Avrupa Birliği rekabet hukukunda “de minimis” 
kuralı olarak da bilinen bu yaklaşım ile birlikte kamusal maliyetler 
ile işlem maliyetlerinin düşürülmesi öngörülmektedir. Soruşturma 
açılmaması kararı verilebilmesi için esas alınacak eşikler ise 
ilerleyen zamanlarda Kurum tarafından çıkarılacak tebliğ ile 
belirlenecektir. 

Muafiyet Rejiminde Yapılan Değişiklik
4054 sayılı Kanunun “Muafiyet” başlıklı 5’inci maddesine göre; 
belirli şartların sağlanması halinde Kurul, 4’üncü madde 
kapsamında yasaklanan teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu 
eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerine muafiyet 
tanıyabilmektedir. Kanunun 5’inci maddesinde yapılan değişiklik ile 
birlikte; hâlihazırda uygulanmakta olan muafiyet koşulları 
bakımından “kendi kendine değerlendirme” yöntemi kanunda net 
bir şekilde ifade edilmiş olmaktadır. Ayrıca yapılan bu değişiklik ile 
birlikte, mahkemeler önüne bir uyuşmazlık geldiğinde 
teşebbüslerin muafiyet itirazını ileri sürmesi ve mahkemeler 
tarafından muafiyet tespitinin yapılabilmesinin önü açılmış 
olmaktadır. Bu noktada mahkemeler tarafından yapılan muafiyet 
değerlendirmesi ile Kurul tarafından yapılan muafiyet 
değerlendirmesi arasındaki ilişki ile ilgili akıllarda soru işareti 
belirmektedir, ancak bu konu henüz açıklığa kavuşmamıştır.
 
Kurul’un Teşebbüslerden Talep Edebileceği Tedbirler ile İlgili 
Yapılan Değişiklik
Değişiklik öncesinde; 4054 sayılı Kanun’un “İhlale Son Verme” 
başlıklı 9’uncu maddesinde, Kurul’un ihlal tespiti yaptığı hallerde, 
ihlal öncesi koşullara dönülebilmesi için teşebbüslerden belirli 
davranışları yerine getirmelerinin ya da belirli davranışlardan 
kaçınmalarının Kurul tarafından talep edilebileceği düzenlemesi 
yer almaktaydı. Yapılan değişiklik ile birlikte; Kurul’a, 
teşebbüslerden yalnızca davranışsal değil yapısal tedbirlerin de 
yerine getirilmesini talep etme yetkisi verilmektedir. Kurul 
tarafından yerine getirilmesi talep edilebilecek yapısal taahhütler; 
belirli faaliyetlerin yahut ortaklık paylarının ya da malvarlıklarının 
devredilmesi şeklinde olabilecektir. Kurul tarafından uyulması talep 
edilebilecek yapısal tedbirlerin mülkiyet hakkına ve girişim 
özgürlüğüne müdahale niteliği taşıyacağı görülmektedir. Bu 
nedenle, Kurul’un dünya örneklerinde de olduğu gibi bu yeni 
yetkisini istisnai olarak kullanacağı beklenmektedir. Nitekim 4054 
sayılı Kanun’un yeni halinde yapısal taahhütlerin ancak daha önce 
getirilen davranışsal taahhütlerin sonuç vermediği durumlarda 
verilebileceği belirtilmekte ve yapısal taahhütlere ikincil ve istisnai 
bir niteliğin kazandırılması amaçlanmaktadır. Davranışsal 
tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi halinde 
ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine, yapısal tedbire uyulması 

için en az 6 ay süre verilecektir.  Getirilen yeni düzenlemede kanun 
koyucu davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği durumlarda 
yapısal tedbirlere “başvurulur” şeklinde bir ifade kullanmayı tercih 
etmiştir. Bununla birlikte davranışsal tedbirlerin sonuç 
vermemesinin tespiti sürecinin önemli belirsizlikler içerdiği 
vurgulanmalıdır. Davranışsal tedbirin ne olacağının, bunların 
sonuç verip vermediğinin ve sonuç alınamaması durumunda 
uygulanacak yapısal tedbirlerin neler olacağının tespitinin aynı 
idari yapıda toplanması teşebbüslerin hakları ve hukuki 
güvenliklerini esas alan tartışmalar ortaya çıkarmıştır. Kurul’un ve 
yargının yeni düzenlemeyi nasıl anlamlandıracağı ve 
teşebbüslerin girişim ve mülkiyet haklarının ne şekilde güvence 
altında tutulacağının, ilerleyen tarihlerde verilecek kararlarla 
netleşmesi beklenmektedir. 

Taahhüt ve Uzlaşma Mekanizmaları
Değişiklik öncesinde; 4054 sayılı Kanunun “Kurumun 
Soruşturmaya Başlaması” başlıklı 43’üncü maddesine göre 
rekabet hukuku ihlali endişesi ile bir teşebbüs hakkında 
soruşturma başlatıldığında, ihlalin varlığının tespit edilmesi 
halinde, Kurul’un soruşturmayı sonuçlandırarak Rekabeti 
Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun 
Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin 
Yönetmelik uyarınca teşebbüse para cezası uygulaması 
gerekmekteydi. 4054 sayılı Kanunun 43’üncü maddesine eklenen 
fıkra ile birlikte; ön araştırma ya da soruşturma safhasında 
teşebbüslere taahhütte bulunma imkânı getirilerek soruşturmanın 
ceza verilmeden sonlandırılmasının önü açılmıştır. Eklenen fıkraya 
göre; teşebbüsler tarafından rekabetçi endişe yaratan noktaların 
giderilmesi hususunda ikna edici taahhütlerin sunulması halinde, 
Kurul, bu taahhütleri bağlayıcı hale getirerek ön araştırma 
safhasında soruşturma açılmamasına, soruşturma safhasında ise 
soruşturmanın sonlandırılmasına karar verebilecektir. Bununla 
birlikte tüketici refahını azalttığı muhakkak olan eylemlerden olan 
fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının 
kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller bu düzenlemenin kapsamı 
dışında tutulmuştur.
4054 sayılı Kanun’da gerçekleştirilen değişiklik ile bir yandan 
yukarıda aktarılan de minimis düzenlemesi diğer yandan da 
taahhüt imkânı ile birlikte (özellikle düşük pazar paylarına sahip) 
teşebbüslerin ağır ihlal niteliğinde olmayan ihlalleri ile ilgili olarak 
soruşturma açılmaması, açılan bir soruşturmanın ceza 
uygulanmasına gerek görülmeden kapatılması ya da 
teşebbüslerden alınacak taahhütler çerçevesinde ceza 
uygulanmadan kapatılması seçeneklerinin getirildiği 
görülmektedir. Bununla birlikte fiyat tespiti ya da pazar 
paylaşılması gibi ağır ihlaller bakımından yeni getirilen bu 
soruşturma usul kurallarının uygulanamayacağı önemle 
vurgulanmalıdır. 
4054 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesine yapılan diğer bir ekleme 
ile daha önce Kanun’da yer almayan uzlaşma kurumu soruşturma 
sürecine dâhil edilmiştir. Maddeye yapılan eklemeye göre Kurul; 
ihlalin varlığı ve kapsamını kabul eden teşebbüsler ile soruşturma 
raporunun taraflara tebliğ edildiği tarihe kadar talep üzerine veya 
re’sen soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli 
faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş 
farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma yoluna gidilmesine karar 
verebilecektir. Teşebbüslerden ihlalin varlığının kabul edilmesinin 
bekleniyor olması, uzlaşma ile taahhüt arasındaki ayırt edici nokta 
olarak dikkat çekmektedir. Taahhüt mekanizmasında herhangi bir 
ihlal tespiti söz konusu değilken uzlaşma kurumunda bir ihlal tespiti 
mevcuttur ve teşebbüsten bu ihlali kabul etmesi beklenmektedir. 
Kurul’un uzlaşmaya gidilmesi yönünde bir karar almasının 
ardından teşebbüslere Kurul’a sunulmak üzere bir uzlaşma metni 
hazırlamaları için kesin bir süre verilecektir. Uzlaşma sürecinin 
sonunda ihlal tespiti ve idari para cezasının yer aldığı bir karar ile 
soruşturma sonlandırılacaktır. Uzlaşma sonucunda, uzlaşmaya 
gidilmemesi durumunda uygulanacak olan idari para cezasında 
yüzde yirmi beşe kadar indirim gündeme gelebilecektir. Bununla 
birlikte idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususların 
uzlaşmanın taraflarınca dava edilmesi mümkün olamayacaktır. Bu 
noktada teşebbüsler, kanunda öngörülmüş olan süreçlerin 
tamamlanmasını beklemek ile uzlaşma yolunu tercih etmek 
arasında bir fayda maliyet analizi yaparak bir tercihte bulunmaları 
gerekecektir. Uzlaşmaya ilişkin diğer usul ve esaslar, özellikle de 
uzlaşma ile sonlandırılan bir rekabet ihlalinden doğan zararların 
tazmin edilebilirliği hususu ise Kurul tarafından çıkarılacak 
yönetmelik ile belirlenecektir. 

Rekabet Kurumu’nun Yerinde İnceleme Yetkilerinin 
Netleştirilmesi
4054 sayılı Kanun’un yerinde incelemede kullanılacak bilgi 
toplama yetkilerini düzenleyen 15’inci maddesinde yapılan 
değişiklik ile birlikte; yerinde inceleme esnasında Kurum personeli 
teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin defterlerini, fiziki ve elektronik 
ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve 
belgelerini inceleyebilecek, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini 
alabilecektir. Her ne kadar Rekabet Kurumu uzmanlarının bugüne 
kadar gerçekleştirdiği yerinde incelemeler dikkate alındığında 
önemli bir yenilik getirmese de söz konusu değişiklik ile özellikle 
elektronik ortamda saklanan veri ve belgelerin de soruşturma 
kapsamında kopyalanabileceği hususunun netleştirildiği 
görülmektedir. Yapılan bu değişikliğin, Rekabet Kurumu’nun 
önümüzdeki yıllarda belgelerden ve iletişim delillerinden ziyade 
veri ve istatistiki analiz odaklı çalışma eğiliminde olacağının 
göstergesi olup olmadığı merak edilmektedir. 

Türk Rekabet Hukukunda Yeni Dönem
4054 sayılı Kanun hakkında özetleyerek aktarmış olduğumuz bu 
değişiklikler Türkiye’nin Avrupa Birliği rekabet hukuku mevzuatı ile 
uyumlaştırma sürecinde önemli bir adım olarak görülmektedir. 
Kurum tarafından uygulanma yetkisi getirilen yapısal tedbirler ile 
muafiyet rejiminde mahkemelere yetki verilmesi hususları başta 
olmak üzere bu değişikliklerin uygulamaya nasıl yansıyacağı ve 
ikincil mevzuatın ne gibi düzenlemeler içereceği konuları bu 
aşamada soru işaretlerini korumaktadır. Bu değişiklikler ile beraber 
Kurum’un Covid-19 Pandemisine Yönelik Duruşunu ele aldığımız 
yazımızda  ele aldığımız yaklaşım doğrultusunda Kurum’un 
piyasalar üzerindeki denetimi ve inceleme kapsamını daha da 
detaylandırarak rekabet kısıtlamalarını engellemeye yönelik 
girişimci tutumunu sürdürmeyi planladığı anlaşılmaktadır.
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